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1. PODATKI O NOSILCU POSEGA IN PREDLOŽENEM POROČILU
1.1

Naziv posega in namen poročila

Predmet posega je izgradnja:
- notranje dovozne (transportne) ceste
- vodovodnega omrežja
- kanalizacije za komunalno odpadno vodo
- kanalizacije za padavinsko odpadno vodo
- javne razsvetljave
- elektro omrežja
v območju Poslovne cone Garant (v nadaljevanju PC Garant) v občini Polzela.
Namen investicije je zagotoviti pogoje za poslovanje in razvoj podjetij, ki so že vstopila z lastniškim deležem
v obstoječo PC Garant, kot tudi zainteresiranih subjektov za investiranje v prihodnjih letih.
Investicija predstavlja dograditev obstoječe in izgradnjo še potrebne komunalne infrastrukture poslovne cone,
ki je potrebna za normalno poslovanje cone.
Zaradi spremenjene lastniške strukture znotraj obstoječe PC Garant je vsem novim lastnikom potrebno
zagotoviti samostojne priključke na javno infrastrukturo.
Občina Polzela bo na predmetnih nepremičninah pridobila lastninsko pravico oziroma drugo pravico za
gradnjo infrastrukture.
Velikost zazidalnega načrta PC Garant je 5,1 ha.
Površina posega, ki je v celoti v PC Garant, obsega okoli 6.000 m2.
Po pregledu razpoložljivih podatkov ugotavljamo, da bo v sklopu PVO treba izvesti še presojo sprejemljivosti
vplivov posega na varovana območja narave po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list, št. 96/04–uradno
prečiščeno besedilo, 61/06–ZDru-1, 8/10–ZSKZ-B in 46/14), saj ima poseg po Prilogi 2. Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS,
št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11) neposredni (74 metrov) in daljinski vpliv (100 metrov) na Naturo 2000
Savinja Grušovlje – Petrovče (SAC SI3000309).
Zaradi tega se je poleg PVO izdelalo še dodatno poročilo - t.i. Dodatek k PVO.

1.2

Podatki o nosilcu posega

Nosilec projekta:
Davčna številka nosilca projekta:
Matična številka nosilca projekta:
Standardna registracija dejavnosti:
Datum vpisa:
Župan:

Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela
SI27768228
1357603000
O84.110 – Splošna dejavnost javne uprave
21.12.1998
Jože Kužnik

Oseba, ki je pri nosilca posega
odgovorna za izvedbo posega:

Magda Cilenšek, Podlog 9c, 3311 Šempeter

1.3

Podatki o izdelovalcu projektne dokumentacije

Izdelovalec projektne dokumentacije
za nameravani poseg v okolje:
Davčna številka:
Matična številka:
Standardna registracija dejavnosti:
Datum vpisa:
Odgovorna oseba projektanta:

Uniprojekt d.o.o., Savinjska cesta 117, 3313 Polzela
SI84853476
2316005000
M70.220 - Drugo podjetniško in poslovno svetovanje
10.8.2007
mag. Jože Grobelnik
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1.4

Podatki o izdelovalcu PVO

Podatki o osebi oz. podjetju, ki je izdelalo poročilo:
Izvajalec:

Matrika, varnost, zdravje, okolje, ZVO d.o.o., Stegne 21c
1000 Ljubljana

Vodja PVO:

Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.

Vodja PVO s podpisom potrjujem, da:
-

-

je PVO strokovno izvedeno,
so podatki navedeni v PVO resnični,
so vsebine PVO skladne z Uredbo o vsebini poročila o vplivih
nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list
RS, št. 36/09, 40/17),
da so bili pri pripravi poročila glede na pravne in tehnične omejitve
upoštevani in uporabljeni najnovejša znanstvena dognanja ter ustrezne
metode in informacije o drugih relevantnih okoljskih presojah.

Podatki o osebah, ki so sodelovali pri izdelavi poročila – posameznih dejavnikov in njihovi
strokovni usposobljenosti:
Prebivalstvo in zdravje
ljudi:

Biotska raznovrstnost in
naravne vrednote:
Zemljišča:
Tla:
Voda:

Zrak:

Podnebje:

Materialne dobrine:

Kulturna dediščina:

Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Marjan Krnc, univ. dipl. org., inž. str.
mag. Martin Gregorc, univ. dipl. biol.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
mag. Robert Špendl, univ.inž.rač., inž.kem.tehm.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Marjan Krnc, univ. dipl. org., inž. str.
mag. Martin Gregorc, univ. dipl. biol.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
mag. Martin Gregorc, univ. dipl. biol.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Martin Gregorc, univ. dipl. biol.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Martin Gregorc, univ. dipl. biol.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Martin Gregorc, univ. dipl. biol.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Marjan Krnc, univ. dipl. org., inž. str.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
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Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Marjan Krnc, univ. dipl. org., inž. str.
Tadeja Fonovič, univ. dipl. inž. tekst.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.
mag. Marjan Krnc, univ. dipl. org., inž. str.
Uroš Kobe, univ. dipl. inž. kem. tehn.

Krajina:
Tveganje večje nesreče:
Medsebojno delovanje
dejavnikov:

1.5

Prostorski akt, ki je podlaga za umestitev posega v prostor

Na območju velja Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št.
26/85 in Uradni list RS, št. 20/00, 7/01, 19/05, 90/06) (v nadaljevanju ZN Garant). Zazidalni načrt je bi
izveden z namenom razvoja lesno-pohištvene industrije, ki se je pričela na tem območju v 70-ih letih
prejšnjega stoletja.
V podlagi ZN Garant so v poglavju 7. zbrane določbe glede varovanja okolja. Priložene so tudi meritve hrupa
iz leta 1984 (Univerza v Mariboru, Visoke tehniške šole, Inštitut za gradbeništvo).
Meritve in ugotovitve izhajajo iz delovanja takratne tovarne Garant, ki je kot rečeno že veliko let v stečaju,
zato le-ti podatki za ta PVO niso relevantni in se jih v PVO ne povzema.
Leta 2011 je bil sprejet Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11,
tehn. popravek št. 60/12), ki ni »ukinil« ZN Garant. V OPN se je predvidelo načrtovanje občinskega
podrobnega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPPN) na območju cone Garant. V nadaljevanju podajamo
usmeritve za OPPN. Poleg tega se je v OPN uskladila namenska raba prostora z zakonodajo.
Na območju posega velja namenska raba prostora I (industrijske površine).
Sledeči sliki prikazujeta veljavno namensko rabo prostora iz OPN na širšem območju PC Garant. Prva slika
vsebuje tudi enote urejanja prostora (EUP), druga je na ortofoto podlagi.

PC Garant

reka Savinja

meja Občine

Slika 1: Prikaz veljavne namenske rabe prostora na območju PC Garant (vir [10])

stran 9

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

Slika 2: Prikaz veljavne namenske rabe prostora na območju PC Garant na ortofoto (vir [29])
Usmeritve za OPPN iz OPN:
297. člen
(opredelitev območja, podrobnejša namenska raba, veljavni prostorski akt in predviden nov OPPN – obvezna
izhodišča)
(1) Območje Garant je širše območje tovarne Garant na Polzeli, ki ga tvori sedem manjših območij
urejanja:
– MO PO 18, območje tovarne Garant na desnem bregu Struge,
– MO PO 55, širše območje tovarne Garant na levem bregu Struge,
– MO PO 56, Struga,
– MO PO 57, prometni koridor ob robu industrijskega območja,
– MO PO 58, prometni koridor na severni strani železnice,
– MO PO 59, obvodne zelene površine na desnem bregu Struge,
– MO PO 60, območje železnice.
(2) Podrobnejša namenska raba:
– Območje proizvodnih dejavnosti z oznako I (površine za industrijo).
– Območje zelenih površin kot druga območja urejenih zelenih površin (varovalna vloga) z oznako ZD.
– Območje prometnih ureditev kot površine ceste z oznako PC.
– Območje prometa kot površin železnice z oznako PŽ.
– Območje vodne površine z oznako V.
(3) Na območju velja zazidalni načrt ZN industrijskega območja Garant Polzela (Razvojni center Planiranje, d.
o. o., Celje), odlok objavljen v Uradnem listu SRS, št. 26/85 in Uradnem listu RS, št. 20/00, 7/01, 19/05,
90/06, ki se mu podaljša veljavnost do uveljavitev novega OPPN z imenom »OPPN Območje Garant, MO PO
18«. Meja MO, meja zazidljivosti in meja OPPN so identične.
(4) Za nov OPPN sta možni dve varianti:
– Varianta A: ohranitev obstoječe dejavnosti, izdelava novega celovitega prostorskega akta, ki nadomesti
veljavnega, ob upoštevanju izhodišč UN Polzela.
– Varianta B: celovito prestrukturiranje območja, vključno s spremembo podrobnejše namenske rabe (namesto
industrijske dejavnosti (I) se območje spremeni v dejavnosti, ki so bolj združljive z bivanjem (vsaj zmanjšanje
industrijske dejavnosti ali sprememba v manjše obrtne dejavnosti (IGs), želeno območje stanovanja (S), lahko
tudi centralne dejavnosti (C) (izobraževanje, kultura, zdravstvo, storitvene dejavnosti) in zelene površine.
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(5) V primeru izbora variante A iz tretjega odstavka tega člena je potrebno pri izdelavi novega OPPN za
območja MO PO 18, MO PO 55, MO PO 56, MO PO 57, MO PO 58, MO PO 59 in MO PO 60 (»OPPN
Območje Garant«) upoštevati naslednja izhodišča:
– Manjše prestrukturiranje industrijskega območja na način, ki še dopušča normalen razvoj dejavnosti Garanta
in se hkrati prilagaja urejanju širšega prostora (omogoča postopno kvalitetnejše urejanje prometa v naselju ob
upoštevanju načrtovane cestne ureditve): navezava na novo cesto pri razbremenilniku z možnostjo dveh
ločenih dovozov (obstoječi s severozahoda in novi iz jugovzhoda), reorganizacija prometa znotraj območja,
umestitev novega vhoda (ločen vhod za obiskovalce in zaposlene), ureditev parkirnih površin znotraj območja
in v primeru povezave severozahodnega in jugovzhodnega kraka (preboj ceste preko parkirišča) po potrebi
dodatna ureditev parkirišč zunaj območja v manjšem območju MO PO …
– Umeščanje zelenih cezur proti sosednjim parcelam in obema vodotokoma (Savinja, Struga).
(6) V primeru izbor variante B iz tretjega odstavka tega člena, ki pomeni celoviti prestrukturiranje območja,
mora biti OPPN za območja MO PO 18, MO PO 55, MO PO 56, MO PO 57, MO PO 58, MO PO 59 in MO
PO 60 (»OPPN Območje Garant«) izdelan v dveh korakih:
– 1. korak: strokovne podlage o prestrukturiranju prostora, ki bodo proučile možnost novega razvoja prostora
skladno z UN Polzela (izdelava vsaj dveh variant celovite zasnove območja oziroma strokovne podlage v
variantah) ob upoštevanju naslednjih izhodišč:
– celovita sprememba podrobnejše namenske rabe območja skladno z drugo alinejo tretjega odstavka tega
člena;
– vzpostavitev vizualnega in fizičnega stika s Savinjo in Strugo, ozelenitev območja ob vodotokih, povezava
obeh vodotokov;
– celovita ureditev prometa skladno z UN Polzela;
– severovzhodni del cone se nameni stanovanjem s servisnimi programi (trgovina, pošta ...); s tem se
vklenjene hiše poveže z ostalim stanovanjskim delom;
– severozahodni del se sprazni, ozeleni in vključi v zeleni sistem reke;
– osrednji južni del se prestrukturira v obrtno cono (ekološka sanacija, zelene vsebine ...);
– 2. korak: izdelava OPPN na osnovi izbrane variante po predpisanem postopku.
Sledeča slika prikazuje grafiko prometne in komunalne ureditve v telesu ceste.
Prikaz lege in velikosti objektov (Situacija predvidenega posega) - slika v večjem merilu - je v prilogi 1.
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Slika 3: Območje posega na ortofoto (vir [50])
Legenda slike:
Oranžna črta - meja obdelave projekta
Rumene črte – cesta v PC Garant

1.6

Prostorski akt, ki je v pripravi

V pripravi je nov občinski plan in sicer SD2 OPN. Plan je v času izdelave PVO v fazi Predloga, 2. Mnenja
nosilcev urejanja prostora še niso pridobljena, javna razgrnitev je izvedena. Postopek celovite presoje vplivov
na okolje (v nadaljevanju CPVO) je še v teku – več v poglavju 1.9.
V SD2 OPN so v izvedbenem delu za to območje zapisani podrobni prostorsko izvedbeni pogoji (v
nadaljevanju PIP). Ideja je, da se obstoječi ZN Garant ukine in da se cona prostorsko ureja z izvedenem
delom SD2 OPN, torej brez OPPN.
Območje Garant je širše območje tovarne Garant na Polzeli, ki ga tvorita ožje območje Garanta, samostojna
EUP z oznako PO79, sestavljena iz petih manjših območij in prometni koridor, ki ga tvorijo štiri manjša
območja urejanja kot del EUP z oznako PO1, ki so vsa skupaj pomembna za prometno ureditev širšega
območja:
– PO79/1, območje tovarne Garant na desnem bregu Struge,
– PO79/2, zelene površine na desnem bregu Struge,
– PO79/3, Struga,
– PO79/4, levi breg– med Strugo in cesto,
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PO79/5, manjše industrijsko območje na levem bregu Struge,
PO1/ 57, prometni koridor ob robu industrijskega območja,
PO1/ 58, prometni koridor na Sni strani železnice,
PO1/ 59, obvodne zelene površine na desnem bregu Struge,
PO1/ 60, območje železnice.

Slika 4: Grafični prikaz urbanizma v PC Garant (vir [29])
Ker je presojani poseg oz. komunalna ureditev območja predpogoj za razvoj cone, je poseg usklajen z
določili SD2 OPN, zato v nadaljevanju povzemamo PIP iz SD2 OPP.
Garant
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(PO1/56, PO79/1, PO79/2, PO79/3, PO79/4, PO79/5, PO1/57, PO1/58, PO1/59, PO1/60)
1. člen
(opredelitev območja, podrobnejša namenska raba)
(1) Območje Garant je širše območje tovarne Garant na Polzeli, ki ga tvorita ožje območje Garanta,
samostojna EUP z oznako PO79, sestavljena iz petih manjših območij in prometni koridor, ki ga tvorijo štiri
manjša območja urejanja kot del EUP z oznako PO1, ki so vsa skupaj pomembna za prometno ureditev širšega
območja:
– PO79/1, območje tovarne Garant na desnem bregu Struge,
– PO79/2, zelene površine na desnem bregu Struge,
– PO79/3, Struga,
– PO79/4, levi breg– med Strugo in cesto,
– PO79/5, manjše industrijsko območje na levem bregu Struge,
– PO1/ 57, prometni koridor ob robu industrijskega območja,
– PO1/ 58, prometni koridor na Sni strani železnice,
– PO1/ 59, obvodne zelene površine na desnem bregu Struge,
– PO1/ 60, območje železnice.
(2)
–
–
–
–
–
–

Podrobnejša namenska raba:
Območje proizvodnih dejavnosti z oznako I (površine za industrijo).
Območje centralnih dejavnosti z oznako CU (osrednja območja centralnih dejavnosti).
Območje zelenih površin kot druga območja urejenih zelenih površin (varovalna vloga) z oznako ZD.
Območje prometnih ureditev kot površine ceste z oznako PC.
Območje prometa kot površin železnice z oznako PŽ.
Območje vodne površine z oznako V.

(3) Za območje so izdelane strokovne podlage (Usmeritve za oblikovanje PIP za območje nekdanje tovarne
Garanta, strokovne podlage za potrebe sprememb in dopolnitev OPN Občine Polzela, št. projekta
AP/159/2018-SP, Atelje Piano, Saša Piano s.p., november 2018), iz katerih izhajajo določila tega člena in ki so
obvezna strokovna podlaga za izdelavo projektne dokumentacije za območja znotraj EUP.
(4) Zaradi razumevanja določil tega odloka so sestavni del tega OPN tudi dodatne grafične priloge 01.
Območje je v njih razdeljeno na več con, označenih s črkovnimi oznakami od A do Z, obstoječi objekti so
označeni s številkami. Opisi v tem členu in členu 297a se nanašajo tudi na te oznake.
(5) Na širšem območju je skladno z UN Polzela potrebna celovita prometna preureditev. Predviden prometni
koridor vključuje MO z oznako PO1/57 (coni z oznako A in V), PO1/58, PO1/59 in PO1/60 ter se prometno
navezuje na EUP z oznako PO79 na njegovi SV in JV strani. Pri njeni zasnovi je potrebno upoštevati
usmeritve, ki bodo omogočale postopno kvalitetnejše urejanje prometa v naselju ob upoštevanju načrtovane
cestne ureditve v UN Polzela:
– povezava SZ in JV kraka (preboj ceste preko parkirišča) ter navezava na novo cesto pri razbremenilniku z
možnostjo dveh ločenih dovozov do ožjega območja Garant (PO79) - obstoječi s SZ in novi iz JV;
– posledično reorganizacija prometa znotraj območja PO79, ureditev vhoda (ločen vhod za obiskovalce in
zaposlene), ureditev parkirnih površin znotraj območja;
– ukinitev obstoječe dovozne ceste ob SV robu območja PO1/19 – njena preureditev v pot za pešce in
kolesarje, ureditev zelene varovalne površine med parkirišči in stanovanjskim območjem, ureditev
parkirnih površin za stanovalce in po potrebi dodatna ureditev parkirišč za obiskovalce območja Garant
(zeleno parkirišče);
– ureditev nove povezave območij na desnem in levem bregu Struge – nov most (povezava con A, F in V
preko cone U).
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297a člen
(podrobnejši PIP za ožje območje Garanta, PO79)
(1) MO z oznako PO79/1 je območje proizvodnih dejavnosti z oznako I, ki lahko vključuje vse tiste pretežno
industrijske, proizvodne in spremljajoče storitvene ter servisne dejavnosti, ki dosledno upoštevajo omejitve iz
… člena tega odloka in niso v nasprotju z drugimi določili tega odloka.
(2) Cona B v PO79/1 je območje zelenega varovalnega pasu med industrijskim in bivalnim delom naselja:
– Na meji z MO z oznako PO1/19 je obvezna umestitev polne in s popenjavkami ozelenjene ograje ter
posaditev velikih dreves avtohtonih rastlinskih vrst v neformalni zasnovi.
– V vseh razširjenih delih je priporočljiva zasnova parkovne površine pogojno pa je dopustna ureditev
zelenih parkirišč, oboje z zasaditvijo velikih dreves in višinsko raznolikih grmovnic avtohtonih rastlinskih
vrst v neformalni zasnovi; v primeru parkovne ureditve je lahko ograja iz prve alineje tega odstavka proti
bivalnemu delu vizualno propustna.
– Obstoječi objekt 10 ne predstavlja dodane vrednosti v prostoru in se v celoti poruši.
(3) Cona C v PO79/1 je območje obstoječih in možnih novih industrijskih objektov:
– Obstoječa objekta 1 in 2 ne predstavljata dodane vrednosti v prostoru. Dokler ostajata v funkciji,
nadzidave in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega zunanjega oboda in strehe,
posebnih omejitev glede uporabe materialov ni. Rušitev in novogradnja sta dovoljeni.
– Nadomestitev objekta 1: nov tloris mora biti manjši od obstoječega, skrajša se dolžina, obvezno gradbeno
linija določa cona E. Streha mora biti ravna in ozelenjena. Maksimalna višina venca je višina slemena
sedanjega objekta. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
– Nadomestitev objekta 2: nov tloris mora biti manjši od obstoječega, skrajšata se dolžina in širina, obvezno
gradbeno linija določa cona I. Streha je ali ravna in ozelenjena ali pa dvokapna, istega naklona kot sedanja.
Maksimalna višina venca pri ravni strehi je višina slemena sedanjega objekta, pri dvokapni pa je višina
venca enaka višini sedanjega venca. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
(4) Cona D v PO79/1 je območje pomožnega infrastrukturnega koridorja namenjen umestitvi servisne ceste in
praviloma vseh potrebnih infrastrukturnih vodov ter manipulacijskih površin in parkiranja. Gradnja
kakršnihkoli stavb ne glede na zahtevnost v območju in dopustna, obstoječi del obstoječega objekta 2 se
ohranja skladno z določili četrtega odstavka tega člena.
(5) Cona E v PO79/1 je območje obstoječega objekta 11, ki ne predstavlja dodane vrednosti v prostoru. Dokler
ostaja obstoječi objekt v funkciji, nadzidave in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega
zunanjega oboda in strehe, posebnih omejitev glede uporabe materialov ni. Rušitev in novogradnja sta
dovoljena. Nov tloris je pravilen pravokotnik in se pomakne proti dovozni cesti, tako, da se zadaj sprosti večja
površina, ki se ozeleni - obvezni gradbeni liniji določata južna in Vna meja cone E. Streha je ali ravna in
ozelenjena ali pa dvokapna, istega naklona kot sedanja. Maksimalna višina venca pri ravni strehi je višina
slemena sedanjega objekta. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
(6) Cona F v PO79/1 je območje glavnega infrastrukturnega koridorja za celotno industrijsko območje:
– Dolgoročno bo zasnovano krožno in povezano z MO PO1/57 (cona A) na dveh straneh namenjen
umestitvi servisne ceste in praviloma vseh potrebnih infrastrukturnih vodov ter manipulacijskih površin in
parkiranja. Gradnja kakršnihkoli stavb ne glede na zahtevnost v območju in dopustna, del obstoječega
objekta 2 se ohranja skladno z določili četrtega odstavka tega člena.
– Obstoječ objekt 3 ne predstavlja dodane vrednosti v prostoru in se po prenehanju opravljanja svoje
funkcije v celoti poruši.
(7) Cone G, T in U združujejo dve MO, PO79/2 in PO/79/3, ki skupaj predstavljata pomembno javno ali
poljavno površino ob vstopu v industrijsko območje Garant, obvodni prostor ob Strugi in Strugo:
– Ohranja se tehnološka podoba Struge in njenega obvodnega pasu. Pomembni tehnični elementi se
zavarujejo kot tehnična dediščina.
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Dopustna je oživitev energetskega funkcije (MHE) v kolikor so izpolnjene vse zakonsko predpisane
zahteve ter vse s tem odlokom opredeljene oblikovalske zahteve (glej besedilo …odstavka .. tega člena ter
SP iz …člena ….).
Obstoječi objekti 13, 16 in 18 ne predstavljajo dodane vrednosti v prostoru in se po prenehanju opravljanja
svoje funkcije v celoti porušijo. Potrebne tehnološke in infrastrukturne vsebine se po potrebi prestavijo v
cono Q ali v cone objektov za katerih delovanje so potrebne.
Prostor med Strugo in cono F se uredi parkovno, kot pomembna vstopna točka v območje, ki naj bo v
javni rabi. Preko obstoječega mostu se poveže z območjem na levem bregu Struge.
Preostale površine ob Strugi se uredijo kot varovalne zelene površine, ki so lahko namenjene tudi bivanju
(oddih delavcev v pavzah, povezovalne peš površine za zaposlene ipd.); vse nepotrebne ureditve, ki niso
del tehnične dediščine in niso vitalnega pomena za delovanje območja, se obvezno odstranijo.

(8) Cona H v PO79/1 je območje obstoječega objekta 12, ki ne predstavlja dodane vrednosti v prostoru. Dokler
ostaja v funkciji, nadzidave in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega zunanjega oboda in
strehe, posebnih omejitev glede uporabe materialov ni. Rušitev in novogradnja sta dovoljeni. Tloris možnega
novega objekta mora biti izrazito daljši, maksimalna dopustna dolžina je celotna dolžina cone H; njegovo
širino pa omejuje meja cone B na Zni strani in cone F na Zni strani. Obvezno gradbeno linijo na Sni strani
določa cona E, na Vni pa cona F. Streha je ali ravna in ozelenjena ali pa dvokapna, istega naklona kot sedanja.
Maksimalna višina venca pri ravni strehi je višina slemena sedanjega objekta, pri dvokapni pa je višina venca
enaka višini sedanjega venca. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
(9) Cona I v PO79/1 je območje pretežnega dela obstoječega objekta 14, ki ne predstavlja dodane vrednosti v
prostoru. Dokler ostaja v funkciji, nadzidave in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega
zunanjega oboda in strehe, posebnih omejitev glede uporabe materialov ni. Rušitev in novogradnja sta
dovoljeni. Nova ureditev cone je lahko zasnovana na tri načine:
– Če se ohrani objekt 15, se objekt 14 se poruši in se ne nadomesti, površina se uredi kot oblikovan in
ozelenjen trg pred objektom 15.
– Če se objekt 15 ohrani, se nov objekt 14 izvede kot prizidava k objektu 15.
– V kolikor se objekt 15 poruši (obvezna je ohranitev dela objekta 15 z rečnimi zapornicami), mora biti nov
objekt 14 zasnovan kot samostojen objekt. Obvezno gradbeno linijo na Sni strani določata coni I in J oz.
objekt 15, na Z pa cona F; V linijo novega objekta omejuje priobalni pas Struge ter zagotavjanje
prezentacije in funkcioniranja dela z zapornicami.
– Novi objekt 14 je, ne glede na način izvedbe, ki izhaja iz druge ali tretje alineje tega odstavka, na Ju
omejen z južno linijo cone I zato, da se vzpostavi koridor do rečne struge iz središča kompleksa. Streha je
ravna in ozelenjena. Maksimalna višina venca je višina slemena objekta 12. Posebnih omejitev glede
uporabe materialov ni.
(10)
Cona J v PO79/1 je območje objekta 15, ki je edini kvaliteten objekt v kompleksu. Če se objekt 15
poruši, mora obvezno ostati del z rečnimi zapornicami, ki se kvalitetno obnovi kot tehnični spomenik, ki je
lahko tudi aktiven (dopustna je njegova oživitev kot energetskega objekta / MHE, sklano z določili 10
odstavka tega člena). Če se objekt ohrani v celoti je možno dvoje:
– ali porušitev celega objekta 14 - objekt 15 ostane kot samostojen, centralen objekt in temu primerno se
oblikuje parter pred objektom
– ali pa objekt 15 ostane, vendar se mu prizida nov objekt 14. V originalni obliki naj se ohranijo in obnovijo
vsi kvalitetni elementi - streha, fasada, stavbno pohištvo in detajli.
(11)
Cone K, L, M in N sestavljajo eno MO, PO79/4, ki postane območje centralnih dejavnosti, kjer se
lahko prepletajo različne centralne dejavnosti ali prevladuje ena:
– Obstoječi objekt 24 ne predstavlja dodane vrednosti v prostoru in se obvezno v celoti poruši. Obnavljanje
in novogradnja nista dovoljena.
– Preostali obstoječi objekti 19, 20, 21, 22 in 23 predstavljajo celoto (niz povezanih objektov), ki ne
predstavlja dodane vrednosti v prostoru. Dokler ostajajo v funkciji, se obstoječe dejavnosti ohranjajo,
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nadzidave in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega zunanjega oboda in strehe,
posebnih omejitev glede uporabe materialov ni. Rušitev in novogradnja sta dovoljeni.
Novi objekti (cone K, L, M) se zasnujejo kot trije prostostoječi objekti, ločeni za širino koridorjev, ki
izhajajo iz notranjosti kompleksa. Vsak objekt zaseda celotno območje svoje cone a je zaradi upoštevanja
priobalnega pasu Struge obvezna gradbena linija, ki jo določa niz vseh treh con na svoji Vni strani. Streha
je ali ravna in ozelenjena ali pa dvokapna, istega naklona kot sedanja. Maksimalna višina venca pri ravni
strehi je višina slemena objekta 21, pri dvokapni pa je višina venca enaka višini venca objekta 21.
Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
Širino Koridorji med predvidenimi novimi objekti (cone K, L in M) izhajajo iz notranjosti industrijskega
kompleksa. Njihovo širino določajo obstoječi most, območje z zapornicami in nov odmik med conama I in
S.
Celoten preostali prostor med novimi objekti se uredi kot javna zelena ali ozelenjena utrjena površina, ki
se vizualno povezuje z industrijskim območjem in preostalim delom naselja, funkcionalno pa preko
obstoječega mostu povezuje industrijsko cono in novo predvideno cesto.

(12) Cona O v PO79/1 je območje obstoječih in možnih novih industrijskih objektov:
– Obstoječi objekti 4, 5, 6 in 7 ne predstavljajo dodane vrednosti v prostoru. Dokler ostajajo v funkciji,
nadzidave in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega zunanjega oboda in strehe,
posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
– Rušitev in novogradnja sta dovoljeni.
– V primeru, da se objekti 4, 5, 6 in 7 porušijo, se izvede enovit objekt. Nov tloris je pravilen vzdolžni
pravokotnik, ki se pomakne proti dovozni cesti - obvezni gradbeni liniji določata Sna in Vna meja cone O,
maksimalno dopustno širino, ki ne sme presegati 20m, pa omejuje priobalni pas Savinje. Streha je ali
ravna in ozelenjena ali pa dvokapna, istega naklona kot sedanja. Maksimalna višina venca pri ravni strehi
je višina slemena objekta 17, pri dvokapni pa je višina venca enaka višini venca objekta 17. Posebnih
omejitev glede uporabe materialov ni
– Posledično se za novim objektom, na Z strani, sprosti večja površina, ki lahko postane ali dvorišče ali
zelena površina.
(13) Cone P, R in S v PO79/1 so območje obstoječih in možnih novih industrijskih objektov:
– Obstoječi enovit objekt 17 ne predstavlja dodane vrednosti v prostoru. Dokler ostaja v funkciji, nadzidave
in prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega zunanjega oboda in strehe, posebnih omejitev
glede uporabe materialov ni.
– Rušitev in novogradnja sta dovoljeni.
– Novogradnja se razdeli na dva prostostoječa, vzdolžna objekta, med njima je koridor (cona R), ki dodatno
prečno povezuje infrastrukturni koridor (cona F) in preko katerega sta objekta lahko povezana s streho.
Streha je ali ravna in ozelenjena ali pa dvokapna, istega naklona kot sedanja. Maksimalna višina venca pri
ravni strehi je višina slemena sedanjega objekta, pri dvokapni pa je višina venca enaka višini sedanjega
venca. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
(14) Cona Q v PO79/1 je območje obstoječih pomožnih industrijskih objektov. Obstoječa objekta 8 in 9 ne
predstavljata dodane vrednosti v prostoru. Dokler ostajata v funkciji, nadzidave in prizidave niso dovoljene,
dovoljena so le vzdrževalna dela za zagotavljaje trdnosti in stabilnosti objekta. Po prenehanju funkcije je
porušitev obvezna. Novogradnja je dovoljena za potreben infrastrukturnih objektov in naprav v sklopu
enovitega, tehnološkega objekta, katerega širino določa nov objekt na območju O, dolžino pa razpoložljiv
prostor in omejitve (priobalni pas Savinje, požarna varnost). Streha je ali ravna in ozelenjena ali pa dvokapna,
istega naklona kot sedanja. Maksimalna višina venca pri ravni strehi je višina slemena objekta 17, pri
dvokapni pa je višina venca enaka višini venca objekta 17. V primeru izvedbe ravne strehe je dopustna
postavitev tehnoloških naprav na streho. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni.
(15)
Cona Z je samostojna MO z oznako PO79/5 obstoječe industrijske dejavnostjo. Obstoječi objekti 25,
26 in 27 so novejši in ne predstavljajo dodane vrednosti v prostoru. Dokler ostajajo v funkciji, nadzidave in
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prizidave niso dovoljene, dovoljena je prenova celotnega zunanjega oboda in strehe, posebnih omejitev glede
uporabe materialov ni. Rušitev je dovoljenja.
(16)
Cona W je nepozidano industrijsko območje z obstoječimi infrastrukturnimi napravami. Dovoljena je
novogradnja. Objekt je pravokotnega tlorisa. Streha je ravna in ozelenjena. Maksimalna višina venca pri ravni
strehi je višina slemena objekta 17. Posebnih omejitev glede uporabe materialov ni. Možna je tudi ureditev
obračališča za tovorna vozila.
(17) Cona Y v PO79/1 je območje zelenega varovalnega pasu med industrijskim in bivalnim delom naselja:
– Na južni meji je obvezna umestitev polne in s popenjavkami ozelenjene ograje ter posaditev velikih dreves
avtohtonih rastlinskih vrst v neformalni zasnovi.
– V Vnem delu je možna ureditev obračališča za tovorna vozila, ki lahko sega tudi v cono F.
– V preostalem delu je priporočljiva zasnova parkovne površine pogojno pa je dopustna ureditev zelenih
parkirišč, oboje z zasaditvijo velikih dreves in višinsko raznolikih grmovnic avtohtonih rastlinskih vrst v
neformalni zasnovi; v primeru parkovne ureditve je lahko ograja iz prve alineje tega odstavka proti
bivalnemu delu vizualno propustna.
(18) Ograditev celotnega območja je dopustna, na posameznih delih pa je obvezna. Če ni za posamezne cone
določeno drugače, velja naslednje:
– Ograja mora biti na celotnem območji oblikovno in materialno enovita, a je lahko kombinacija vizualno
prosojnih in neprosojnih delov ter različnih materialov a obvezno v njihovih naravnih barvah in izgledih,
skladno z namenom in lokacijo. Eventualna mrežna ograja mora biti siva, zelena barva ni dovoljena.
– Ne glede na podobo, mora biti ozelenjena z avtohtonimi rastlinskimi vrstami dreves, grmovnic in
popenjavk.
– V smeri proti stanovanjskim območjem mora biti tudi vizualno zaprta razen, če ni s tem členom drugače
določeno.
– V smeri proti Savinji mora biti, v kolikor je potrebna in dopustna zaradi poplavne varnosti, prednostno
zgolj vegetacijska (prostorastoč in neformalno zasnovan avtohton vegetacijski sestoj), v kolikor je grajena
pa mora biti zrahljana - dopustna je prosojna lahka ograja, pogojno tudi mrežna, umeščena med
prostorastočo avtohtono vegetacijo.
– Ob Strugi ograja ni dopustna - ob mostu na južni strani naj bo ureditev zasnovana tako, da onemogoča
prehod v industrijski del brez namestitve ograje; obstoječi most na Sni strani, ki je namenjen pešcem
ohrani v javni rabi in se ne sme ograditi. Eventualna ograja ob vstopnem delu naj se umakne iz javnih ali
poljavnih površin.
(19) Vsa dvorišča, ki se uporabljajo kot zunanja skladišča, morajo biti ograjena tako, da so zakrita (polne
ograje).
(20) Na celotnem območju ni dopustno postavljati enostavnih in nezahtevnih objektov, ki so pomožne stavbe
in drugih pomožnih objektov razen infrastrukturnih naprav. Infrastrukturni objekti, ki so stavbe so lahko samo
deli obstoječih ali s tem členom predvidenih stavb, kot samostojni enovit objekt pa samo znotraj cone Q.
297b člen
(obvezni preventivni omilitveni ukrepi)
(1) Ne glede na določila 297a člena, so vsi navedeni posegi dopustni samo v kolikor so usklajeni z
vodovarstvenimi režimi in drugimi režimi varovanja voda ter drugimi varovalnimi režimi oz. varovanji, ki
izhajajo iz veljavne zakonodaje.
(2) Obvezne preventivne omilitvene ukrepe, ki izhajajo iz Okoljskega poročila iz 369. člena tega odloka, je
potrebno obvezno upoštevati pri snovanju, načrtovanju, izvajanju in vzdrževanju vseh vrst objektov in
dejavnosti na območju iz 297 in 297al čleba razen v kolikor se na podlagi novih raziskav, nove zakonodaje in
eventualno novega okoljskega poročila spremenijo:

stran 18

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

–
–
–
–
–
–
–
–
–

V območju ne sme obratovati naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega, torej naprava za
katero bi po veljavni zakonodaji bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje. (t.i. IED dovoljenje, nekoč
IPPC).
V coni ne sme biti obratov z večjimi količinami nevarnih snovi (t.i. SEVESO obrat) za katere je treba po
veljavni zakonodaji pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
V coni se ne sme izvajati takšnih dejavnosti, ki bi za posledico imele takšne emisije v zrak, da bi po
veljavni zakonodaji zanje bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje.
V coni se ne sme izvajati takšnih dejavnosti, ki bi za posledico imele takšne emisije v zrak, da bi po
veljavni zakonodaji zanje bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje.
V coni ne sme biti takšnih virov hrupa, kateri bi na stiku cone s stanovanjskimi površinami (raba SS)
(ograja okoli cone) presegali imisijske mejne vrednosti za III. SVPH, ki po veljavni zakonodajiznašajo
Ldan 58 dB, Lvečer 53 dB, Lnoč 48 dB in Ldvn 58 dB.
Vsi viri hrupa skupaj ne smejo presegati v okoliškem poseljenem območju mejnih vrednosti za celotno
obremenitev, ki znaša Lnoč 50 dB in Ldvn 60 dB.
V coni ne sme biti kurilnih naprav, ki so po veljavni zakonodaji opredeljene kot velike.
V coni ne sme potekati takšnih dejavnosti, ki bi imele za posledico emisije smradu (npr. zbiranje /obdelava
organskih odpadkov ipd.)
Na fasadah obstoječih ali predvidenih objektov ali ob teh objektih, ki mejijo na poseljeno območje ulice
Savinjsko nabrežje ne sme biti naprav ali izpustov, kjer nastajajo emisije snovi, toplote ali valovanja (npr.
klima naprave, toplotne črpalke, izpusti iz lakirnic ipd.).
Ob Garantu
(PO1/ 19)
2. člen
(opredelitev območja, podrobnejša namenska raba, dodatna izhodišča)

(1) PO1/19 je območje, ki se zajeda v območja Garanta.
(2) Podrobnejša namenska raba: območje stanovanj, opredeljeno kot stanovanjske površine s spremljajočimi
manjšimi gospodarskimi dejavnostmi skladno s splošnimi določili in PIP za podrobnejšo namensko rabo z
oznako SSg.
(3) Območje se ureja po splošnih določilih in prostorskih izvedbenih pogojih za posamezno podrobnejšo
namensko rabo ob upoštevanju UN Polzela in ob upoštevanju naslednjih posebnih oz. dodatnih usmeritev:
– Parcele se lahko le združujejo. Omejuje se velikost objektov na parceli.
– Navežejo se na novo prečno povezavo "Vaška os - Savinja".

1.7

Državni in regionalni prostorski akti

Na območju posega oz. na območju PC Garant ni veljavnih državnih ali regionalnih planskih aktov. Prav tako
ni le-teh v pripravi.
V neposredni bližini posega je v veljavi Uredba o državnem prostorskem načrtu za ureditev Savinje za
zagotavljanje poplavne varnosti urbaniziranih območij od Ločice ob Savinji do Letuša (Uradni list RS,
št. 103/10 in 3/17) (v nadaljevanju DPN).
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DPN

Slika 5: Prikaz DPN na območju PC Garant na ortofoto (vir [5])
Državni prostorski načrti, ki so v pripravi in segajo na območje posega je Državni prostorski načrt za
rekonstrukcijo DV 2x 400 kV Beričevo –Podlog. Koridor poteka v širini preko 3 km. Na območju posega ni v
veljavi nobenih začasnih ukrepov (vir [10]).

1.8

Podatki o presoji vplivov na okolje in okoljevarstvenem dovoljenju

Za obravnavani poseg ni bil izveden t.i. predhodni postopek na ARSO.
Na območju PC Garant za nobeno napravo ali dejavnost ni izdanega okoljevarstvenega dovoljenja (vir [1]).
PVO se dela na podlagi Pojasnil k pripravi vloge NPO v okviru Dogovor za razvoj regij, Ministrstvo za
gospodarski razvoj in tehnologijo, št. 012-7/2018/217 z dne 12.2.2019.

1.9

Celovita presoja vplivov na okolje (CPVO)

Za ZN Garant ni bilo izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), ker ni
bilo zahtevano s strani MOP. Prav tako CPVO ni bil izveden v postopku OPN (2011). Je pa v izvedbi CPVO
za SD2 OPN, ki je v teku.
Na okoljsko poročilo (Matrika ZVO d.o.o.) je s strani MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje pridobljeno mnenje o ustreznosti, št. 35409-145/2016/22, z dne 14.12.2017. Plan in poročilo
sta bili javno razgrnjeni. Kot že rečeno je SD2 OPN trenutno v fazi Predloga, 2. mnenja nosilcev urejanja
prostora še niso pridobljena.
V nadaljevanju povzemamo ugotovitve okoljskega poročila za območje PC Garant (vira [29], [30]).
Ker se na območju stikata rabi prostora industrija (I) in stanovanjsko območje (raba SS), je območje zaznano
kot konfliktno1.
Slika prikazuje stik cone in poselitve.

1

Konfliktno območje je območje/pas širine 50 m, kjer se stikajo čista območja stanovanj (SS) ali še nepozidana območja stanovanj z
območji proizvodnih dejavnosti (IP) ali območij pridobivanja mineralnih surovin (LN). Na takšnih območjih je pričakovati večji (tudi
nesprejemljiv) vpliv emisij na prebivalce, ki tam bivajo. Na območju mora bivati minimalno 50 prebivalcev (definicijo k. območja je
izdelalo podjetje Matrika ZVO d.o.o. za potrebe poročil v postopkih CPVO in presoj vplivov na okolje).
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Slika 6: Prikaz konfliktnega območja na območju PC Garant (vir [29])
Legenda slike:
Rumena–stanovanjske površine (SS)
Vinsko rdeča–industrijske površine (I)
Zelena-zelene površine (ZD)
Modra linija-meja konfliktnega območja

V konfliktnem območjih je okoli 30 objektov s hišnimi številkami. Gre izključno za enostanovanjske hiše.
Ocenjujemo, da na tem območju prebiva okoli 120 prebivalcev.
V PC Garant ni, po pregledu lokacije in podatkih ARSO, ni:
- povzročiteljev takšnih emisij, da bi po 17. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
- takšnih naprav ali dejavnosti, da bi po 68. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
(IPPC)
- takšnih obratov, da bi po 86. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (SEVESO).
- ni HOS/HHOS2 zavezancev.
- ni velikih kurilnih naprav3 (vira [1], [4]).

2

HOS-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.
3
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).
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V okoljskem poročilu oz. v aneksu k okoljskem poročilu (Matrika ZVO d.o.o. , št. OP_04a.17, z dne
16.12.2018) so zapisani sledeči omilitveni ukrepi. Le-ti so vneseni v Predlog SD2 OPN. Odločba CPVO o
sprejemljivosti plana na okolja še ni izdana.
Ob upoštevanju načela previdnosti iz 8. člena ZVO-1 je v obliki PIP treba v plan vnesti sledeče omilitvene
ukrepe (OU). Ukrepi imajo preventivni namen:
- V PC Garant ne sme obratovati naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega. Gre za
naprave, ki morajo po 68. členu Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg) (v nadaljevanju
ZVO-1) bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (t.i. IED dovoljenje, nekoč IPPC).
- V PC Garant ne sme biti obrata iz 18. člena ZVO-1. Gre za obrate z večjimi količinami nevarnih snovi
(t.i. SEVESO obrat) za katere je treba po 86. členu ZVO-1 pridobiti okoljevarstveno dovoljenje.
- V PC Garant se ne sme izvajati takšnih dejavnosti, ki bi za posledico imele takšne emisije v zrak, da bi
po 17. členu ZVO-1 in 6. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov emisij (Uradni list,
RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje.
- V PC Garant se ne sme izvajati takšnih dejavnosti, ki bi za posledico imele takšne emisije v zrak, da bi
po 17. členu ZVO-1 in 6. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov emisij (Uradni list,
RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje.
- V PC Garant se ne sme biti takšnih virov hrupa, kateri bi na stiku cone s stanovanjskimi površinami
(raba SS) (ograja okoli cone) presegali imisijske mejne vrednosti za III. SVPH, ki po Uredbi o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) znašajo Ldan 58 dB, Lvečer 53 dB, Lnoč 48
dB in Ldvn 58 dB.
- Vsi viri hrupa skupaj ne smejo presegati v okoliškem poseljenem območju mejnih vrednosti za celotno
obremenitev, ki znaša Lnoč 50 dB in Ldvn 60 dB.
- V PC Garant ne sme biti velikih kurilnih naprav4 po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih
kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18).
- V coni ne sme potekati takšnih dejavnosti, ki bi imele za posledico emisije smradu (npr. zbiranje
/obdelava organskih odpadkov ipd.)
- Na fasadah obstoječih ali predvidenih objektov, ki so obrnjene v smeri stanovanjskih hiš ali ob teh
fasadah, ki mejijo na poseljeno območje ulice Savinjsko nabrežje ne sme biti naprav ali izpustov, kjer
nastajajo emisije snovi, toplote ali valovanja (npr. klima naprave, toplotne črpalke, izpusti iz lakirnic
ipd.).

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).
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2. VRSTA IN ZNAČILNOSTI POSEGA
2.1

Lokacija, velikost, zmogljivost ali obseg posega ter druge njegove prostorske in
gradbene značilnosti

2.1.1

Opis lokacije posega

2.1.1.1 Makrolokacija
Presojani poseg je v občini Polzela, v naselju Polzela. Gre za nižinski del občine, na nadmorski višini okoli
285 m. Teren je raven, gre za aluvialno sedimentno ravnico ob Savinji.
Do meje najbližje sosednje države Republike Avstrije je poseg oddaljen okoli 35 km zračne linije.
V občini biva okoli 6.200 prebivalcev. Skupni prirast prebivalstva5 je v zadnjih letih konstantno močno
pozitiven. Naravni prirast je v zadnjih 5-ih letih močno negativen, velik skupni prirast je torej posledica
velikega selitvenega prirasta.

lokacija posega

Slika 7: Prikaz lokacije posega v širšem območju (vir [3])
Legenda: rdeče črte – meje občin

2.1.1.2 Mikrolokacija
Območje posega je v poslovni coni Garant, kjer je v preteklosti delovalo veliko pohištveno podjetje Garant, ki
je že nekaj let v stečaju.
Poslovna cona se nahaja v naselju Polzela, v južnem delu naselja. Območje je »stisnjeno« med dva vodotoka,
na Z in JZ strani v oddaljenosti ca 30 m teče reka Savinja, ob V in JV meji cone teče mlinščica Savinje, ki se
imenuje Struga ali tudi Podvinska Struga.
5

Skupni prirast je seštevek naravnega in selitvenega prirasta na določenem območju v koledarskem letu. Naravni prirast (število rojenih
– število umrlih) je razmerje med naravnim prirastom v koledarskem letu in številom prebivalstva sredi istega leta na določenem
območju.
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V SV točki se cona približa železnici. Gre za ne-elektrificirano, enotirno progi, odsek Žalec - Polzela.
Železnica je v smeri Velenja »slepa«, v smeri Celja pa predstavlja povezavo z Ljubljano in Mariborom.
Cona in poseg sta na območju lokalnih cest, ki so uličnega značaja.
Predvidena notranja dovozna cesta poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/622, 929/621, 929/619, 929/620, 1125/369, 1125/367, 1125/368, 1125/371, 1125/373, 1125/370,
1125/372, 1125/48, 1125/53, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvideno vodovodno omrežje poteka po naslednjih parcelah:
929/622, 929/621, 929/619, 1125/367, 1125/369, 1125/368, 1125/371, 1125/372, 1125/48, 1125/54,
1158/31125/370, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvidena meteorna kanalizacija poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/622, 929/621, 929/619, 1125/368, 1125/369, 1125/210, 1125/372, 1125/370, 1125/371,
1125/373, 1125/48, 1125/53, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvidena fekalna kanalizacija poteka po naslednjih parcelah:
1125/368, 1125/371, 1125/372, 1125/48, 1125/369, 1125/367, 1125/373, 1125/242, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvidena javna razsvetljava poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/621, 929/619, 1125/368, 1125/369, 1125/371, 1125/370, 1125/373, 1125/372, 1125/45, 1125/48,
1125/53, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvideno TK poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/619, 929/621, 929/622, 929/620, 929/352, 1125/368, 1125/369, 1125/367, 1125/371, 1125/372,
1125/46, 1125/45, 1125/42, 1125/48, 1125/209, 1125/53, 1157, 1125/242, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvideno električno omrežje poteka po naslednjih parcelah:
992/144, 1157, 929/543, 929/620, 929/619, 929/622, 929/351, 1125/369, 1125/368, 1125/367, 1125/371,
1125/372, 1125/46, 1125/45, 1125/42, 1125/48, 1125/53, 1125/209, 929/621, 929/352, 1125/242, 1125/370,
vse v k.o. 992 Polzela.
Trenutno v PC Garant deluje 6 podjetij z okoli 25 zaposlenimi na tej lokaciji.
2.1.2 Velikost posega
Podatki so povzeti iz DGD (viri [50 - 56]).
Površina posega v projektni dokumentaciji eksaktno ni navedena.
Za potrebe PVO smo vzeli za obračun površine posega površino ceste s pločnikom + 1 m na vsako stran ceste
ter dolžino ceste okoli 500 m ter obračalni plato. Površina tako znaša okoli 6.000 m2. Celoten poseg se
nahaja v PC Garant. Cona, ki jo zajema ZN, obsega 5,1 ha (viri [13], [50 - 56]).
2.1.3 Zmogljivost posega
S posegom se bo prometno in komunalno opremilo PC Garant. Občina Polzela skupaj z investitorji
predvidevajo, da bi lahko ob polnem »obratovanju« PC v njej delalo okoli 300 zaposlenih.
2.1.4 Zahteve v zvezi z dejansko rabo zemljišč med gradnjo in obratovanjem
Na območju posega je območje pozidano oz. večinoma asfaltirano – glejte prilogo 1. Drevesne ali grmovne
vegetacije ni. Pokrovnost je sledeča (CLC 2016, ARSO):
- Tip pokrovnosti tal (1.nivo): Umetne površine
- Tip pokrovnosti tal (2.nivo): Urbane površine
- Tip pokrovnosti tal (3.nivo): Nesklenjene urbane površine (vir [1]).
Na območju posega ni GERK območij (vir [8]).
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Zahteve v zvezi z infrastrukturno opremljenostjo in prometnimi povezavami na območju
zaradi posega
Območje je komunalno opremljeno, vendar je gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI) zastarela
in nezadostna za razvoj cone. Slika prikazuje obstoječo GJI v PC in bližnji okolici.
2.1.5

Glavni vhod v PC

(bivša) upravna
zgradba
železniška proga

(bivše) proizvodne
hale (sedaj večinoma
skladišča)

Slika 8: Prikaz GJI na območju posega (vir [10])
Legenda slike:
rumena linija – plinovod
svetlo rdeča linija – prostozračni daljnovod
temno rdeča linija – kablovod
temno rdeča linija – kanalizacija
Č – črpališče za kanalizacijo
oranžna linija – telekomunikacijski vod
modra linija – vodovod
svetlo modra točka – hidrant
TP – transformatorska postaja
modri kvadratek – vodovodni jašek
rjavi kvadratek – kanalizacijski jašek

Celotno območje PC Garant je skoraj v celoti pozidano. Vsi objekti so stari, večino prostorov je sedaj v
skladiščni funkciji. V severnem delu je bivša upravna zgradba Garant (sedaj pohištveni prodajni salon), z
glavnih vhodom in parkiriščem. Zunanje površine so v glavnem asfaltirane. V sklopu PC je tudi trafo postaja
(1000 kVA).
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2.1.6 Predvidena infrastruktura na območju posega
Predmet presoje je predvidena infrastruktura, ki je opisana v nadaljevanju, v poglavju 2.2 Lastnosti posega.
2.1.7 Opredelitev drugih aktivnosti, ki bodo predvidoma posledica posega
Predvideno cestno omrežje bo priključeno na obstoječo kategorizirano cesto z oznako JP 991 451.
Predvidena kanalizacija za komunalne odpadne vode bo priključena na delno že izveden kanalizacijski sistem
z navezavo na CČN Kasaze.
Opredelitev obstoječih posegov na območju posega ter eventualni povezavi nameravanega
posega s temi posegi
Na lokaciji posega trenutno ni drugih obstoječih posegov.
2.1.8

2.1.9

Opredelitev aktivnosti, povezanih z odstranitvijo oziroma prenehanjem posega ali
vzpostavitvijo prejšnjega stanja po ukinitvi posega
Odstranitev prometne in komunalne infrastrukture oz. ukinitev PC Garant niso predvideni.
Življenjske dobe posameznih elementov po Uredbi o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih
občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17) so sledeče:
- Omrežje vodovoda NL - nodularna litina: 50 let
- Omrežje vodovoda PE – polietilen: 33 let
- Ceste: 33 let.
Po predvidenem izteku življenjskih dob se bo oprema po potrebi zamenjala z novo. Za ta namen se
uporabnikom komunalne infrastrukture obračunava omrežnina.
2.1.10 Opis potrebnih del za odstranitev
Ni predvidenih objektov za odstranitev znotraj tega presojanega projekta, razen dela objekta št. 7 – glejte
prilogo 1.

2.2

Lastnosti posega

V PC Garant ni, po pregledu lokacije in podatkih ARSO, ni:
- povzročiteljev takšnih emisij, da bi po 17. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
- takšnih naprav ali dejavnosti, da bi po 68. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
(IPPC)
- takšnih obratov, da bi po 86. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (SEVESO).
- ni HOS/HHOS6 zavezancev.
- ni velikih kurilnih naprav7 (vira [1], [4]).
Viri podatkov so DGD (viri [50 - 56]).

6

HOS-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.
7
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).
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2.2.1

Tehnične in tehnološke značilnosti ter najpomembnejše naprave in tehnologije, zlasti z vidika
najboljših razpoložljivih tehnik

2.2.1.1 Gradbeno-tehnični podatki objektov

Kanalizacija
Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju poslovne cone Garant, kanalizacija za meteorne odpadne vode in odpadne fekalne
vode ni urejena.
Zasnova
Predvidena kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu.
Kanalizacija za komunalno odpadno vodo
Območje tvorijo gravitacijski odseki kanalizacije za komunalno odpadno vodo. Kanal je projektno voden
predvidenem cestnem telesu vse do predvidenega črpališča (po projektu Savinja projekt d.o.o.) na vzhodni
strani obravnavanega območja.
Kanal se izvede iz cevi GRP DN 250 v padcu 1,0%. Skupna dolžina kanala je cca 406,00 m.
Na kanalu je predvidenih 12 revizijskih jaškov, ter 5 dodatnih jaškov predvidenih kot priključna mesta na
glavni kanal.
Dimenzioniranje kanalizacije za padavinske vode
Kanalizacija za padavinske vode je dimenzionirana po tabeli PRANDTL – COLEBROOK, Kb=0,067 (mm) za
PVC cevi, ob upoštevanju intenzitete naliva q = 256 l/sek/ha, t = 10 min, n = 0,2; Za dimenzioniranje lovilca
olja se upošteva intenziteta naliva q = 119 l/sek/ha, t = 15 min, n=1.
(2 leti). Koeficient odtoka je definiran glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča in za utrjene površine znaša
φ = 0.85 in za zelenice znaša φ = 0.15.
Glede na zgoraj navedene pogoje se je izbral lovilec olja fi 1200 mm z razbremenilnikom, Aquareg S:
- Pred prvo ponikovalnico: Aquareg S 30 BP S-I-P
- Pred drugo ponikovalnico: Aquareg S 40 BP S-I-P
- Pred tretjo ponikovalnico: Aquareg S 80 BP S-I-P.
Skupna površina utrjenih asfaltnih površin znaša 5778,25 m2.
Skupna površina strešnih površin znaša 18468,92 m2.

Ponikovalnice
Ponikovalnice (3 kom), Ф 1500 mm se izvedejo po priloženem detajlu in so iz perforiranih betonskih cevi, ki
se obsujejo s kroglami Ф 30 – 80 mm. Ponikovalnice se na vrhu prekrije z LTŽ pokrovom Ø600 mm, 250 kNnepovozne površine, ki je vstavljen v AB venec. Pokrovi se morajo odpirati samo s posebnim ključem in so
brez odprtin. Dolžine ponikovalnic Ф 1500 mm so:
- PP1 : skupna dolžina 54 m
- PP2: skupna dolžina 70 m
- PP3 : skupna dolžina 54 m.

Prometna ureditev
Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju prometna ureditev ni izvedena. Voziščna konstrukcija je dotrajana.
Opis rešitve
Po celotni poslovni coni Garant, se na novo izvede dvosmerna cesta z enostranskim pločnikom za pešce.
Širina predvidene ceste je 6,0 m, širina pločnika 2 x 1,0 m, skupna širina cestnega telesa (2 x pločnik, 2 vozna
pasova, robniki) znaša 8,6 m.
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Cesta je obrobničena s cestnim robnikom. Zavijalni radiji so vezani na lastništvo obravnavanega območja in so
v danem primeru maksimalni. Odvodnjavanje poteka preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, ter nato naprej
v ponikovalno polje.
Na vzhodni strani obravnavanega območja je predvidena večja utrjena površina, ki je namenjena obračanju
tovornih vozil.
Vertikalna signalizacija
Vertikalna prometna signalizacija se postavlja na samostojne jeklene drogove višine 2.40 m. Lokacija in vrsta
vertikalne prometne signalizacije je razvidna iz Prometno- tehnične situacije.
Sestave tlakov
Dovozne ceste za tovorna vozila:
– AB 11 obrabno zaporna plast asfalta 4,00 cm
– BD 22 bitumenska nosilna plast 8,00 cm
– TD 32 tamponski drobljenec 30,00 cm
– NKM 0-100 mm greda 40,00 cm
– SKUPAJ: 82,00 cm.

Vodovodno omrežje
Na obravnaven območju ni evidentiranega ustreznega vodovodnega omrežja. Za potrebe poslovne cone, je
potrebno v ta namen zgraditi novo vodovodno omrežje. Mesto priključevanja je na severni strani
obravnavanega območja, obstoječa vodovodna cev je DN 100.
Vodovodni priključek je umeščen v cestno telo, dimenzije DN 100, in poteka po celotni dolžini predvidene
ceste v dolžini cca 406m, ter se priključuje na obstoječ vodovod na južni strani obravnavanih parcel.
Za obstoječ objekt št.1 in 3, se pripravi nov vodovodni jašek s priključkoma DN 25 in DN 50.
Za možnost kasnejšega priključevanja na predviden vodovod, se na liniji vodovoda umesti šest zasunov z
vgradno armaturo in cestno kapo, ter šest odcepov z slepim čepom.
Zaradi zagotavljanja požarne varnosti je predvidenih pet hidrantov.

Električno omrežje
Za potrebe napajanja predvidenih odjemalcev na predmetnem območju Elektro Celje d.d. nima obstoječih
kapacitet električne energije. Zato se v sklopu predvidene komunalne ureditve pripravi kabelska kanalizacija
in jaški za potrebe SN kabliranja nove trafo postaje.
V situaciji je predvidena lokacija nove trafo postaje (okvirne dimenzije so za postajo z možnostjo vgradnje
dveh transformatorjev). Okrog trafo postaje je predviden varovalni pas 2 m.
Posebej je potrebno poudariti, da je obstoječe NN omrežje napajalne TP usposobljeno za TN sistem napajanja.

Javna razsvetljava
Avtomatski izklop svetilk bo nastavljen ob 23.00 uri, za vklop pa ob 5.00 uri.
Javna razsvetljava je osvetlitev javnih površin, cest in parkirnih prostorov. Ceste med objekti in za dovoz bodo
osvetljene tako, da ne bodo omejevale lokalnega prometa.
Svetilke bodo tip Grah LSL 35W z ravnim steklom. Svetilke se montirajo na kandelabre višine 8 m nad
zemljo. Kandelaber se temelji v betonsko cev fi 50 cm ND, v globino 1,5 m. Postavljenih bo 17 kandelabrov.
Izvedba priključitve
Ko bo postavljena nova trafo postaja se bo ob njej postavila priključno merilna omarica in zraven nje
prižigališče za nove linije svetilk. Tarifne varovalke bodo predvidoma 3 x 20 A.
V prižigališču se montira kontaktor, zatemnilno stikalo, stikalo za ročni vklop ter horizontalni ločilniki za NV
varovalke za posamezen izvod.
Priklop in razvod med svetilkami se izvede po sistemu šivanja se izvede s kablom NAYY-J 5 x 16 mm2.
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Napajalni kabel je potrebno v posameznem kandelabru uvezati v vgrajeno kandelabrsko omarico, opremljeno s
priključno varovalnim elementom 6.3 A. Od priključne plošče v kandelabru do svetilke bo uvlečen kabel
NYM-J-3 x 1.5 mm2.

Telekomunikacije
Za priključitev posameznih lastnikov delov objektov se pripravi cevna kanalizacija med skrajnima točkama
ceste in zaključi z jaškoma.
Glavna povezava se izvede s trdimi rumenimi PVC cevmi 100 mm. Na trasi se izvedejo glavni jaški BC 80 cm
ND z LTŽ pokrovi.
Odcepi iz jaškov do lokacij predvidenih ptevčnih omar se izvedejo z alcaten 50 mm in v terenu zaključijo z
pomožnim jaškom BC 40 cm z betonskim pokrovom

Varstvo pred požarom
Nameravana gradnja ne bo imela vpliva na varnost pred požarom. Odmik od sosednjih objektov je skladen s
predpisi s področja varstva pred požarom.
Zaradi zagotavljanja požarne varnosti je predvidenih pet hidrantov.
2.2.1.2 Opis tehnologije
Tehnologija in materiali, ki bodo uporabljeni za delovanje prometne in komunalne infrastrukture v PC Garant
so opisani v prejšnjem poglavju.
2.2.1.3 Najboljše razpoložljive tehnike
Poseg ne vsebuje t.i. IPPC naprave, za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po 68. členu ZVO1.
Na spletni strani Evropske komisije, imenovani EIPPCB (link: http://eippcb.jrc.ec.europa.eu/reference/ ), so
navedeni t.i. referenčni BREF dokumenti (ang. BREF, Best available techniques reference document). V teh
dokumentih so za posamezne dejavnosti oz. industrije navedene najboljše razpoložljive tehnike (ang. BAT,
Best availiable techniques).
Komunalno opremljanje ni takšna dejavnost, ki bi bila zajeta v IPPC direktivo ali IED.
Tudi posamezni del presojanega posega – npr. dejavnost odvajanja in čiščenja odpadne padavinske in
komunalne vode – nima svojega BREF-a. Še »najbližji« BREF dokument Common Waste Water and Waste
Gas Treatment/Management Systems in the Chemical Sector sicer obravnava tematiko odvajanja in čiščenja
odpadne vode, ampak le v kemijski industriji in ne tudi na splošno.
Po pregledu referenčnih dokumentov tako ugotavljamo, da za presojani poseg ali dele posega
(telekomunikacije, ceste, kanalizacija,..) ni izdelanega BREF dokumenta in tako ni navedenih najboljših
razpoložljivih tehnik (BAT).
2.2.1.4 Tehnologija gradnje
Gradbena dela se izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure,
ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo.
Čas gradbenih del je ocenjen na 6 mesecev.
Najprej se bodo vršila pripravljalna dela; pripravilo in zavarovalo se bo zakoličbo trase, zakoličile se bodo osi
projektirane kanalizacije za odvod odpadnih voda, vodovoda, drenaže ter cestne požiralnike. Zakoličba se
izvede s pomočjo GK koordinatnega sistema. Preddela zajemajo identifikacijo obstoječih podzemnih instalacij
s strani pooblaščenih upravljavcev.
Sledi izgradnja kanalizacije za odvod odpadnih padavinskih voda, ki je niveletno najgloblje in nato gradnja
vodovoda. Šele nato sledi izdelava ustroja za cesto in pločnik. V nadaljnjih fazah se polagajo ostali komunalni
vodi in odvodnjavanje.
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Projektant in nosilec posega ocenjujeta, da bo v času gradnje prisotna sledeča gradbena mehanizacija
(izvajalec del še ni izbran):
- eden (1) bager rovokopač,
- dva (2) tovornjaka prekucnika za odvoz/dovoz materialov,
- eden (1) stroj za kompaktiranje nasutja in asfalta (vibracijski valjar),
- ena (1) vibracijska deska,
- dva (2) mešalca za beton – malto,
- ena (1) krožna žaga,
- dve (2) verižni motorni žagi,
- eden (1) traktor,
- eden (1) vibrator za beton,
- ročno električno orodje, brusilke, rezilke, vrtalni stroji in druga ročna,bencinska in električna orodja,
- garniture za varjenje in rezanje,
- eden (1) stroj za polaganje asfalta,
- ena (1) vrtalna garnitura,
- opaži-razpiralne garniture.
Pnevmatskih kladiv (t.i. pickhamerjev) ali miniranja ne bo treba uporabljati. Drobilnik kamenja ne bo
potreben.
Asfalt in beton se bosta dostavljala (dva (2) tovornjaka in vozilo za prevzem betona, t.i. hruška), priprave ne
bo na sami lokaciji.
Zemeljska dela bodo obsegala izkope, izdelavo posteljice in nasipov.
Izkopani material se odlaga delno ob rob gradbenega jarka delno pa se vozi na stalno gradbeno deponijo. Po
končanem polaganju cevovodov se kanale zasuje z izkopanim zasipnim materialom.
Izkopani material mora na licu mesta potrditi geomehanik.
Izkopi se bodo izvedli na površini okoli 4.000 m2, saj je dolžina ceste okoli 500 m, širina cca 7 m, dodati je
treba še obračalni plato in ponikovalnice.
Povprečna globina izkopa bo okoli 80 cm. Pod tega ca 15 cm predstavlja obstoječi asfalt ter bitumenska
podloga, ostala plast ca 65 cm pa predstavlja nasuti material, ki je sestavljen iz rahlih rečnih nanosov in
mestoma verjetno še iz ostankov starih porušenih objektov.
Izkopov bo torej okoli 3.200 m3. Okoli polovica izkopov se bo porabilo za nasutja, zasipavanja, idr. na licu
mesta, ostale del cca 1.600 m3 se bo odpeljal na gradbeno deponijo.
2.2.2 Glavni proizvodni procesi in aktivnosti ali načini uporabe
Komunalna oprema poslovne cone ne bo izvajala ali vsebovala proizvodnih procesov.
Vrste in količine materialov, ki se uporabljajo, načina porabe surovin ali izdelkov, ki se
uporabljajo ter njihovega izvora
Za poseg se bodo uporabili materiali, ki so izdelani iz naravnih virov kot so mineralne surovine, nafta, idr.
Za nasutja in tampone cestnih teles, izvedbo robnikov, bankin, ČN, kanalizacij oz. vsega kar obsega presojani
poseg, se bodo uporabili sledeči materiali v okvirnih količinah. Niso zajeti vsi materiali, le tisti v največjih
količinah oz. težah:
- Kamni različnih dimenzij: 2000 m3
- Peski različnih granulacij: 2000 m3
- Asfalt: 400 m3
- Litoželezo (pokrovi jaškov): 1.000 kg
- Armirani poliester (GRP): 30 ton
- Betonske cevi: 50 ton
- Vgradni beton: 1000 m3.
2.2.3
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Praviloma se bo gradbeni material na gradbišče dostavljal sproti na mesto za sprotno vgraditev. Možna so
tudi skladiščenja manjših količin materialov.
Učinek posega na naravne vire ne bo pomemben, ker se ne bodo uporabljali redki viri.
Vrste in količine izdelkov ter osnovnih značilnosti njihovega življenjskega ciklusa (od izvora
do ponora)
S presojanim posegom se ne bo proizvajalo izdelkov.
2.2.4

2.2.5 Vrste in količine potrebne energije
Pri gradnji bodo rabljeni naravni neobnovljivi viri (fosilna goriva) za pogon strojne mehanizacije. Porabo
fosilnih goriv v času gradnje ocenjujemo na okoli 2.000 litrov. Na lokaciji gradbišča ni predvidenega
skladiščenja naftnih derivatov (vir [50]).
Za oskrbo z električno energijo na gradbiščih bo uporabljeno napajanje PC Garant.
V času obratovanja gradbenih konstrukcij in opreme se naravni viri neposredno ne bodo izrabljali, razen
posredno pri porabi električne energije za obcestno razsvetljavo, ki pa bo zanemarljiva. Skupna moč sistema
17 sijalk bo 595 W. V kolikor predvidimo delovanje svetilk povprečno 6 h dnevno (v nočnem času po 23.00
uri bodo izklopljene), lahko pričakujemo letno porabo okoli 1.300 kWh.

2.3

Okoljske značilnosti posega

2.3.1 Raba oz. poraba naravnih virov
S posegom se raba tal ne bo spremenila, tla bodo še naprej urbanizirana.
Pri gradnji bodo rabljeni naravni neobnovljivi viri (fosilna goriva) za pogon strojne mehanizacije.
Ob delovanju oz. uporabi gradbenih konstrukcij in opreme se naravni viri neposredno ne bodo izrabljali, razen
posredno pri porabi električne energije za zunanjo razsvetljavo cone.
Posredna poraba naravnih virov je dosežena ob izdelavi materialov, ki bodo vgrajeni: nafta za asfalt in
plastične cevi, pesek za beton, kovine za stebre javne razsvetljave, ipd.
Učinek posega na naravne vire ne bo pomemben zaradi relativno majhne količine porabe virov ter dejstva da
viri niso redki.
2.3.2 Vrste in količine stranskih proizvodov, odpadki in način ravnanja z njimi
Pri gradnji ne bodo nastali stranski proizvodi saj bo šlo za vgradnjo novih materialov. Rušitve objektov ne bo.
Nastale bodo večje količine odpadkov-zemeljskih izkopov (17 05 04 Zemlja in kamenje, ki nista navedena v
17 05 03) in sicer okoli 3.200 m3.
Vrsta in količina emisij snovi in energije v vodo, zrak in tla, vključno s hrupom, vibracijami,
sevanjem ter svetlobnim in toplotnim onesnaževanjem
OPOZORILO!
Opozarjamo, da je podrobna analiza vplivov na okolje narejena v poglavju 6. Vplivi posega. V tem
podpoglavju so zbrani samo izsledki.
2.3.3

2.3.3.1 Površinske vode
Čas gradnje
V času gradnje se v površinske vode oz. priobalna območja obeh vodotokov v bližini ne bo posegalo.
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Čas obratovanja
V času obratovanja ne bo emisij v površine vode na območju PC Garant. Bo pa prisoten daljinski in
kumulativni vpliv na reko Savinjo, saj se bo komunalna in morebitna predočiščena industrijska iz PC Garant
odvajala na CČN Kasaze, recipient iz CČN je Savinja.
Predvideno je (ocena na podlagi sestanka med Občino Polzela in investitorji dne 4.4.2019), da bi lahko bilo v
PC Garant največ 300 zaposlenih.
Glede na podatek poraba vode/zaposlenega*dan (Hosang, Bischof: Abwassertechnik, 1998), 300 zaposlenih
obremeni komunalno odpadno vodo s 100 PE.
Ob tem je predvidena hidravlična obremenitev (predpostavki, da ČN ne bo projektirana za dovoz grezničnih
vsebin od drugod in hidravlična obremenitev 1 PE = 150 litrov/dan) 15 m3/dan ali 0,36 litra/sek (upoštevano
dvo-izmensko delo – 16 h/dan) oz. okoli 4.200 m3/leto (280 dni v letu). Namreč ob nedeljah in praznikih ne
bo dotoka na ČN oz. bo le to minimalno saj se predvideva obratovanje cone med vikendi v zelo zmanjšanem
obsegu.
Komunalna odpadna voda ne bo toplotno obremenjena.
Čas po odstranitvi objektov in po njej
V času gradnje – odstranitveno/rušitvenih del ne pričakujemo emisij v bližnja vodotoka (glej Čas gradnje).
V primeru opustitve bi bil vpliv pozitiven saj dotoka iz cone v CČN Kasaze več ne bi bilo.
2.3.3.2 Podzemne vode
Čas gradnje
V času gradnje sicer obstaja verjetnost nesreče z izpustom/izlitjem nevarnih snovi - naftnih derivatov – v tla in
v podtalnico. Ker pa gre za relativno kratek čas gradnje (3 mesece) in za relativno majhno gradbišče, ob
upoštevanju tehnične ustreznosti vozil, ocenjujemo, da je verjetnost takšnega dogodka majhna.
V kolikor bi pa prišlo do takšnega dogodka, bi se v tem primeru tla hitro odkopala ter odpeljala v obdelavo oz.
na deponijo. Predvidevamo, da bi se bo tem onesnažilo okoli 0,2 m3 zemljine. Predvidene so ustrezne rešitve
glede ravnanja s tovrstnim odpadkom – Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi (17 05 03*) – glej
poglavje 6.3.5 Odpadki.
Čas obratovanja
Ne bo emisij toplote in snovi v podzemne vode, razen emisij snovi – odpadnih padavinskih voda iz
ponikovalnic.
Izračun iztoka letnih količin:
Skupna površina utrjenih asfaltnih površin znaša 5778,25 m2.
Skupna površina strešnih površin znaša 18468,92 m2.
SKUPAJ ca: 24.246 m2.
Koeficient odtoka je definiran glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča in za utrjene površine in strehe
znaša φ = 0.85.
Letna povprečna količina padavin v Polzeli je 1.300 mm.
 Letna količina ponikanih voda = 24.246 m2 * 0,85 * 1,3 m/leto = 26.792 m3.
Ta voda toplotno ne bo obremenjena.
Čas po odstranitvi objektov in po njej
V času odstranitve objektov posega in po njen emisij snovi in toplote ni pričakovati.
2.3.3.3 Tla
Čas gradnje
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V času gradnje sicer obstaja verjetnost nesreče z izpustom/izlitjem nevarnih snovi - naftnih derivatov – v tla.
Ker pa gre za relativno kratek čas gradnje (3 mesece) in za relativno majhno gradbišče, ob upoštevanju
tehnične ustreznosti vozil, ocenjujemo, da je verjetnost takšnega dogodka majhna.
V kolikor bi pa prišlo do takšnega dogodka, bi se v tem primeru tla hitro odkopala ter odpeljala v obdelavo oz.
na deponijo. Predvidevamo, da bi se bo tem onesnažilo okoli 0,2 m3 zemljine. Predvidene so ustrezne rešitve
glede ravnanja s tovrstnim odpadkom – Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi (17 05 03*) – glej
poglavje 6.3.5 Odpadki.
Čas obratovanja
Ne bo emisij toplote in snovi v tla, razen emisij snovi – odpadnih padavinskih voda iz ponikovalnic. Ta voda
toplotno in kemijsko ne bo obremenjena.
Čas po odstranitvi objektov in po njej
V času odstranitve objektov posega in po njen emisij snovi in toplote v tla ni pričakovati.
2.3.3.4 Onesnaženje zraka
Čas gradnje
Gradbena dela bi lahko imela posreden vpliv na onesnaževanje zraka in izpuste toplogrednih plinov predvsem
preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije in zaradi prašenja ob gradnji.
Obsežnega prašenja ob zemeljskih delih (izkopih in nasutjih) ne pričakujemo, ker je na območju visoka
podtalnica in bodo izkopi vlažni, če ne mokri.
Ob upoštevanju okoljskih standardov in določil Uredbe o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz
gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) (še posebej glede zadostnega vlaženje sipkih materialov na tovornih
vozilih) ne pričakujemo vplivov na kakovost zraka na tem območju.
Emisije snovi v zrak bodo lokacijsko in časovno omejenega značaja saj bodo gradbena dela potekala 6
mesecev.
Čas obratovanja
Poseg ne zapade pod določila okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v zrak po 17. členu ZVO-1 oz. po
Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list, RS, št. 31/07, 70/08, 61/09,
50/13).
Presojani poseg oz. posamezni gradbeno - inženirski objekti ne bodo neposredno povzročali emisij v zrak.
Posredni vpliv bo poseg imel zaradi prometa, ki se bo odvijal na območju PC (vir [50]). PLDP po 20 letni
planski dobi znaša 550. V tej številki so upoštevani še dovozi/odvozi strank, dobaviteljev, upravljavci javne
komunalne infrastrukture ipd., skratka ves promet. Zaradi navedenega ocenjujemo, da bodo emisije iz prometa
zanemarljive.
Komunalna ureditev cone ne bo imela vpliva na koncentraciji ozona in delcev PM10.
Recman Sistemi d.o.o. (o.p. Kobe, dodano 9.7.2019)8
Čas po odstranitvi objektov in po njej
8

V hali lastnika podjetja Edit d.o.o. deluje od februarja 2019 najemnik (Recman sistemi d.o.o.), ki plastično embalažo
predeluje v plastični granulat (vhodna surovina za pridelavo plastičnih izdelkov). Proizvodno enoto v grobem sestavljajo
mlin, ekstrudor ter sekalec. Podjetje obratuje 24 h/dan (3 izmene), 5 dni v tednu. Ob sobotah obratuje občasno (ustni vir:
direktor podjetja, 8.7.2019).
V času ogledov PC Garant za potrebe izdelave PVO (marec, april) ekstrudiranje ni obratovalo zaradi remontov strojev,
izdelovalcev PVO tudi ni bil opozorjen na to dejavnost, zaradi tega tudi v izdelanem PVO ta dejavnost ni opisana.
Na dan 8.7.2019 smo pridobili informacijo, da je podjetje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja na
ARSO ter v inšpekcijskem postopku okoljske inšpekcije. Odločba inšpekcije je napisana, investitor jo še ni prejel na dan
8.7.2019. Je pa po zagotovilih investitorja znano, da je v odločbi navedena obveza izvedbe prvega ocenjevanja hrupa v
naravnem in življenjskem okolju ter prve meritve emisij v zrak. Oboje je treba izvesti pri polnem obratovanju enote.
Podjetje ne izvaja te dejavnosti tudi na drugih lokacijah, zato ni moč oceniti vplive v PC Garant na podlagi analogij.
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Glejte čas gradnje.
V kolikor bi prišlo do opustitve cone, emisij več ne bi bilo, vpliv bi bil pozitiven.
2.3.3.5 Toplotno onesnaženje
Čas gradnje
V času gradnje se ne bo uporabljala takšna tehnologija, ki bi imela za posledico toplotno onesnaženje okolice.
Čas obratovanja
V času obratovanja ne bo toplotnega onesnaževanja.
Čas po odstranitvi objektov in po njej
V času odstranitvenih del se ne bi uporabljala takšna tehnologija, ki bi imela za posledico toplotno
onesnaženje okolice.
2.3.3.6 Hrup
Čas gradnje
V poglavju 6. je narejen izračun hrupa v času gradnje.
Pri najbližji stanovanjski hiši (Savinjsko nabrežje 110), katere fasada bo od gradbišča oddaljena okoli 30 m, je
izračunana sledeča vrednost kazalca hrupa:
 Ldan = Ldan,dref – [8+20*log(d/dref)]=100,0 – [8 + 20*log (30/1)] = 59,4 dBA (izračuna vrednost brez
upoštevanja ograje)
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list, RS, št. 43/2018) so v Prilogi 1, preglednici
5. navedene mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča gradbišče. Za dnevni čas (Ldan) le ta znaša 65
dBA.
Izračunana vrednost hrupa v času gradnje je za več kot 5 dBA nižja od zakonsko mejne vrednosti.
Čas obratovanja
Presojana komunalna oprema sama po sebi ni vir hrupa, torej ni neposrednega vpliva. Ima pa lahko cesta v
coni posreden vpliv, saj bo »omogočala« promet in s tem hrup vozil.
V PVO se je preveril kumulativni vpliv hrupa prometa in dejavnosti PC Garant. Gre za projekcijo hrupa na
predvideno stanje.
Največji kumulativni hrup lahko pričakujemo pri stanovanjskem objektu na naslovu Savinjsko nabrežje 108.
Izračunani kazalci hrupa so:
- Ldan = 55 dBA. Zakonska mejna vrednost iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18) znaša 58 dBA.
- Lveč = 49 dBA. Merilna negotovost 3,4 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe 53 dBA.
- Lnoč = 45 dBA. Merilna negotovost 3,0 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 48 dBA.
- Ldvn = 55 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 58 dBA.
Izračun je pokazal, da bo kumulativen hrup (celotna obremenitev s hrupom zaradi delovanja PC Garant) pri
najbližjem stanovanjskem objektu za nekaj decibelov nižji od mejnih vrednosti.
Poudariti je treba, da namerava podjetje Blaj d.o.o. postaviti protihrupno ograjo, katere karakteristike še niso
znane, zato v izračunu ni upoštevana.
Recman Sistemi d.o.o. (o.p. Kobe, dodano 9.7.2019) – glejte poglavje 2.3.3.4 Onesnaženje zraka.
Čas po odstranitvi objektov in po njej
V času gradnje - odstranitveno/rušitvenih del bi bil hrup podoben kot v času gradnje.
V kolikor bi prišlo do opustitve cone emisij hrupa več ne bi bilo, vpliv bi bil pozitiven.
2.3.3.7 Vibracije
Čas gradnje
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Ker je podlaga umetno nasutje in pod njo prod, pri gradnji ne bo poseganja v kamnito podlago, ki je na globini
okoli 10 m. Zaradi tega, dela, ki povzročajo vibracije, kot so »pikiranje kamenine«, miniranja, ipd., ne bodo
potrebna.
Transportne poti tovornih vozil v času gradnje bodo potekale po lokalni cesti, ki vodi do PC.
Čas obratovanja
Presojana komunalna in infrastrukturna oprema v času obratovanja ne bo povzročala vibracij.
Čas po odstranitvi objektov in po njej
Enaka obrazložitev kot za Čas gradnje.
Po odstranitvi posega vplivov ne bo.
2.3.3.8 Elektromagnetno sevanje
Komunalna oprema in prometna infrastruktura ne bosta povzročali sevanja.
2.3.3.9 Svetlobno onesnaževanje
Čas gradnje
Gradnja bo potekala le v dnem času med 6.00 in 18.00 uro tako, da osvetljevanje gradbišča ne bo potrebno.
Čas obratovanja
Projektirana razsvetljava ob interni cesti v PC Garant ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih
svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13):
- Delež svetlobnega toka, ki seva navzgor je enak 0%
- Izračunana letna poraba svetilk elektrike vseh svetilk javne razsvetljave v občini Polzela (obstoječe svetilke +
predvidene v PC Garant), znaša 23.8 kWh/prebivalca, kar je le okoli 50 % t.i. ciljne vrednosti (44.5
kWh/prebivalca) iz omenjene uredbe.
Sistem cestne razsvetljave bo obsegal 17 stebrov, višine 8 m.
Izbran je bil tip svetilk LED svetilka, moči 35 W z ravnim steklom. Avtomatski izklop svetilk bo nastavljen ob
23.00 uri, za vklop pa ob 5.00 uri.
Uporabljene svetilke bodo imele naslednje karakteristike:
- Svetlobni izkoristek svetilke: 100%
- Skupna moč sistema 17 sijalk: 15 x 35 W = 595 W
- Svetlobni tok 2605 lm (vir [50]).
Čas po odstranitvi objektov in po njej
Ostranitev objektov bi, tako kot gradnja, potekala le v dnevnem času tako, da osvetljevanje gradbišča ne bi
bilo potrebno. Po odstranitvi objektov tudi svetil na območju več ne bi bilo.

2.3.4 Tveganja povezana z varstvom pred okoljskimi in drugimi nesrečami
Presojana oprema sama po sebi oz. zaradi delovanja/obratovanja ne predstavlja nevarnosti za okoljsko ali
drugo nesrečo. Oprema bo večinoma vkopana, poseg ne bo povečeval požarne ogroženosti območja.
Uvoz/izvoz na cesto bo urejen skladno z zakonodajo in prometno-gradbenimi normativi.
Porabo fosilnih goriv za agregate ocenjujemo na okoli 2.000 litrov. Na lokaciji gradbišča ni predvideno
skladiščenje naftnih derivatov. Zaradi vsakokratnega dnevnega dovoza za gradnjo potrebnih nevarnih snovi,
posebni prostor za hrambo nevarnega materiala ni predviden. Gorivo (nafta) za gradbene stroje se bo sproti
dovažala na gradbišče. Gorivo se bo točilo le v ohlajene gradbene stroje, pri pretakanju bo v bližini vedno
gasilnik na prah 6 kg.
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2.4











Predpisi s področja varstva okolja za obravnavani poseg

2.4.1 Evropska zakonodaja
Direktiva 91/271/EGS o čiščenju komunalne odpadne vode
Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka
Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa
Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem stanja
Direktiva 2008/50/ES o kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku za Evropo
Direktiva 2008/98/EC o ravnanju z odpadki
Direktiva 2000/60/ES o vodah
Direktiva 2010/75/ES o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja)
Odločba 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013))

2.4.2 Slovenska zakonodaja – zakonodaja državnih organov
Splošno

Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 –
odl.US, 33/07 –ZPNačrt, 57/08 –ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09–ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18 – ZNOrg, 84/18 – ZIURKOE))

Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14,
57/15, 26/17)

Uredba o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni
list RS, št. 36/09, 40/17)
Vode

Zakon o vodah (ZV-1) (Uradni list RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15)

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

Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16)

Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Uradni list RS, št. 98/15, 76/17)

Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Uradni list
RS, št. 64/12, 64/14, 98/15)

Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki,
Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11, 93/13, 84/16)

Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Uradni list RS, št. 31/09)

Pravilnik o vsebini vlog za pridobitev projektnih pogojev in pogojev za druge posege v prostor ter o
vsebini vloge za izdajo vodnega soglasja (Uradni list RS, št. 25/09)
Zrak

Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15, 66/18)

Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v zunanjem
zraku (Uradni list RS, št. 56/06)

Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 24/05,
92/07, 10/14, 47/17, 48/18)

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13)

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

Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list, RS. Št. 24/13, 2/15,
50/16, 17/18)

Odredba o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 38/17)
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Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov
onesnaževanja ter o pogojih za njegovo izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)

Kulturna dediščina in krajina

Zakon
o
varstvu
kulturne
dediščine
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)
Tla



(Uradni

list

RS,

št. 16/08, 123/08, 8/11 –

Uredba o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednosti nevarnih snovi v tleh (Uradni list RS, št.
68/96, 41/04-ZVO-1)
Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 61/11)

Gozd

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06 –
ORZG40, 110/07, 106/10, 63/13, 101/13 – ZDavNepr, 17/14, 24/15, 9/16 – ZGGLRS, 77/16)
Narava

Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg, 31/18)

Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14, 21/16, 47/18)

Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13, 47/18)

Pravilnik o presoji sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št.
130/04, 53/06, 38/10, 03/11)

Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15,
7/19)
Obremenitev s hrupom

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

Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18)

Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06,
17/11-ZTZPUS-1)

Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu hrupa za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS, št. 105/08)
Svetlobno onesnaževanje

Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10,
46/13)
Elektromagnetno sevanje

Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96,
41/04-ZVO-1)
Vibracije
Predpisov, ki bi zakonsko urejali varstvo okolja in stavb pred vibracijami, v slovenski zakonodaji ni, zato so
navedeni mednarodni in tuji standardi s tega področja:
 ISO 2631-2 Evaluation of human exposure to whole-body vibration;
 ISO 4866 1990 (E) Mechanical vibration and shock - Vibration of buildings - Guidelines for the
measurement of vibrations and evaluation of their effects on buildings;
 DIN 4150-1 2001 Erschütterungen im Bauwesen - Vorermittlung von Schwingungsgrössen;
 DIN 4150-2 1999: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf Menschen in Gebäuden;
 DIN 4150-3 1999: Erschütterungen im Bauwesen - Einwirkungen auf bauliche Anlagen.
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Odpadki
 Uredba o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15)
 Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)
 Uredba o odpadnih oljih (Uradni list RS, št. 24/12)
 Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08, 6/11)

2.5

Slovenska zakonodaja-zakonodaja lokalnih skupnosti

Prostor
 Odlok o zazidalnem načrtu industrijskega območja Garant Polzela (Uradni list SRS, št. 26/85 in Uradni
listi RS, št. 20/00, 7/01, 19/05, 90/06)
 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11, tehn. popravek št.
60/12)
Vode
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin Šmartno ob Paki,
Polzela in Braslovče (Ur. l. RS, št. 98/11, 93/13, 84/16).
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3. ALTERNATIVNE REŠITVE/VARIANTE
Nosilec posega ni proučil alternativnih rešitev glede lokacije komunalne opreme in cestne infrastrukture, ker
ni smiselno, saj je območje poslovne cone znano in se ne bo širilo.
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4. VSEBINJENJE
Namen vsebinjenja je določiti tiste okoljske vsebine oz. dele okolja, ki se jih presoja v PVO in tiste, ki se jih
ne presoja.
Vsebinjenje je bilo izvedeno na podlagi: značilnostih posega , analize stanja okolja ter občutljivosti območja,
obstoječih emisij cone, razprave na internih sestankih z investitorjem in projektantom.
Obrazložitev za odločitev je podana v spodnji tabeli, kriteriji zanjo pa so bili:
- odsotnost segmenta (npr. na območju in v bližini ni vodovarstvenega območja, ni kulturne dediščine,
preselitev okoliških prebivalcev ipd.),
- že na osnovi osnovnih podatkov o ureditvah oz. o stanju okolja je mogoče ugotoviti, da so ureditve
ustrezne oz. stanje okolja dobro (območje ni ranljivo, degradirano, onesnaženo, občutljivo, trendi
kazalcev stanja okolja so konstantni ali pozitivni) in da ne obstajajo potencialne nevarnosti, ki bi
lahko ogrozile dobro stanje (npr. kemijsko in ekološko stanje površinskih voda je dobro, v
prihodnosti ni predvidenih takšnih rešitev, ki bi lahko z emisijami ogrozile dobro stanje), že na
osnovi osnovnih podatkov o ureditvah oz. o stanju okolja je mogoče ugotoviti, da do vplivov na
segment ne bo prišlo (npr. pri izvedbi ureditev ne bodo nastajale neposredne emisije v vode),
- na podlagi osnovnih informacij o ureditvah je mogoče ugotoviti, da ob upoštevanju zakonskih
predpisov ureditve ne bodo imele bistvenega vpliva na segment (npr. pri izvedbi ureditev bo prišlo
do razširitve omrežja zunanje razsvetljave, a če bodo upoštevane zahteve iz področne zakonodaje,
vplivi na okolje ne bodo bistveni).
V kolikor iz rezultata vsebinjenja sledi, upoštevajoč določilo zadnjega stavka 2. odstavka, 7. člena Uredbe o
vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS,
št. 36/09 in 40/17), da presoja vplivov posega na določen del okolja ali dejavnik okolja ni potrebna, se ta del
okolja ali dejavnik okolja ne pojavlja v poglavjih 5. Opis obstoječega stanja okolja ter 6. Vplivi posega.
Pozor!
Okolje je v tem poročilu in za namen izdelave PVO razdeljeno na dejavnike okolja, ki se naprej podrobneje
delijo na dele okolja.
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Tabela 1: Vsebinjenje po posameznih dejavnikih okolja ter delih okolja
Dejavnik
okolja

Del okolja

VODA

Površinske
vode

in

Podzemne
vode

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja
Ali se v bližini
posega pojavljajo
vodotoki, stoječe
vode ali morje?

Ali poseg lahko
vpliva na
podzemno vodo?

Odgovor
DA/
NE
DA

DA

Ključna vprašanja glede
vpliva posega
Ali je možen negativen vpliv
na kemijsko stanje med
gradnjo?
Ali je možna sprememba
ekološkega stanja med
gradnjo?
Ali je možna sprememba
morfološkega stanja med
gradnjo?
Ali je možna sprememba
količinskega stanja med
gradnjo?
Ali je možen negativen vpliv
na kemijsko stanje med
obratovanjem?
Ali je možna sprememba
ekološkega stanja med
obratovanjem?
Ali je možna sprememba
morfološkega stanja med
obratovanjem?
Ali je možna sprememba
količinskega stanja med
obratovanjem?
Ali obstaja potreba po
uveljavitvi izjeme po 4.7
členu Direktive o vodah in 56.
členu Zakona o vodah?
Ali je možen vpliv na kopalne
vode?
Ali so med gradnjo možni
vplivi na kakovost podzemne
vode?
Ali so med obratovanjem
možni vplivi na kakovost
podzemne vode?
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Odgovor
DA/
NE
DA

Ali je presoja
potrebna
DA/NE
DA
(Obratovanje)

DA

NE ( Čas
gradnje,
Opustitev in
odstranitev)

NE

Obrazložitev
Na območju posega oz. v neposredni bližini posega sta
dva vodotoka:
poseg se v najbližji točki približa reki Savinji na
okoli 70 m,
poseg se potoku Struga oz. tudi Podvinska
struga, ki je mlinščica Savinje, v najbližji točki
(obračališče) približa na okoli 30 m.

DA

Na Strugi se ne izvaja državni monitoring. Kemijsko in
ekološko stanje Savinje na odseku skozi občino Polzela je
dobro, zato lahko sklepamo, da ima tudi voda v Strugi
dobro kemijsko stanje.
Vodotoka nista kopalni vodi.

DA

V vodno zemljišče ali priobalni pas vodotokov se ne bo
posegalo. Morfologija vodotokov ostane nespremenjena.

NE

V sklopu posega je predvidena izgradnja ločenega
kanalizacijskega sistema z navezavo obeh na centralno
čistilno napravo (CČN) Kasaze, ki je v sosednji občini
Žalec.
Izpustov v vodotoka na lokaciji PC Garant ni predvidenih.

NE

NE

NE

V PVO se bo preveril daljinski vpliv odpadnih voda na
CČN Kasaze oz. na Savinjo, ki je recipient vode iz CČN.

NE
DA

DA
(Obratovanje)

DA

NE ( Čas
gradnje,
Opustitev in

Sama komunalna oprema neposredno ne bo imela vpliva
na podzemne vode, lahko pa ima posredni vpliv.
Kanalizacija se bo navezala na obstoječo, ki se zaključi na
CČN Kasaze.
V PVO se bo preverilo, če je obstoječa kanalizacija
zadostnih kapacitet in kvalitet za odpadne vode iz PC
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Dejavnik
okolja

Del okolja

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja

Ali so na območju
posega prisotni
varovani viri pitne
vode?

Poplavna in
erozijska
varnost ter
plazljivost
območja

TLA
KRAJINA

KULTUR

Krajina in
vidna
izpostavljen
ost

Kulturna

Ali je poseg
lociran na
poplavno in
erozijsko
ogroženem
območju ali
plazljivem
območju?
Ali so na območju
posega prisotni
značilni krajinski
vzorci, posamezne
krajinske prvine
in prostorska
razmerja?

Ali poseg tangira

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

NE
(Opomba:
vodovarst
veno
območje
je od
posega
oddaljeno
okoli 20
m)
NE

NE

Ali so med gradnjo možne
spremembe količin ali nivoja
podzemne vode?
Ali so med obratovanjem
možne spremembe količin ali
nivoja podzemne vode?
Ali bi lahko imel poseg med
gradnjo vpliv na vodni vir?
Ali bi lahko imel poseg med
obratovanjem vpliv na vodni
vir?

Odgovor
DA/
NE
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE
odstranitev)

NE

Obrazložitev
Garant. V kolikor ni, bi lahko prišlo do izpustov v
podzemno vodo. Namreč, obstoječa kanalizacija poteka
preko vodovarstvenega območja, kjer je vir pitne vode za
vsa večja naselja občine Polzela.
Preveril se bo tudi vpliv posega na podtalno vodo.
Namreč v nižinskem delu občine, tudi na območju posega,
na območju sedimentov Savinje, je visoka podtalnica, ki je
na globini med 3-6 m. Tok podtalne vode teče v smeri SZ›JV oz. v smeri toka Savinje, ki je tudi eden od virov
napajanja podtalne vode (vir [29]).

NE
DA

Poseg oz. komunalna oprema ni porabnik vode, zato ne
pričakujemo vpliva na količine ali nivo podzemne vode.

Ali bi poseg lahko vplival na
poplavno in erozijsko varnost
območja ?
Ali so objekti v okviru posega
poplavno in erozijsko
ogroženi?
Ali je možen vpliv na
plazljivost območja?
Ali bi poseg lahko vplival na
vidno značilnost okolja in
vidno percepcijo?

NE

NE

NE

NE
NE

NE

Območje je ravno, stabilno, ni nevarnosti plazenja. Ni
poplavno ali erozijsko ogroženo.
Na območju glede na erozijsko karto Geološkega zavoda
RS niso potrebni zahtevni protierozijski ukrepi.
Poseg na ta del okolja ne bo imel vpliva, zato se izloči iz
presoje.
Območje posega v coni, ki je v preteklosti bila več
desetletij v industrijski rabi. Teren je uravnan, vedutno ni
izpostavljen. Območje nima krajinske, estetske ali
slikovite vrednosti.
Presojana ureditev cone ne bo vsebovala konstrukcij
visoke gradnje. Kanalizacija, vodovod, telekomunikacije
in elektrovodi bodo vkopani, nad koto terena bo le ceste s
pripadajočo opremo ter drogovi javne razsvetljave – 17
kom, ki bodo visoki 8 m.

NE

Ali bi poseg med

stran 42

NE

NE

Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Na območju posega ni evidentirane kulturne dediščine.
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Dejavnik
okolja

Del okolja

NA
DEDIŠČIN
A

dediščina

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja
evidentirana
območja in
objekte kulturne
dediščine?

Odgovor
DA/
NE

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE

obratovanjem lahko vplival
na posamezen objekt ali
območje kulturne dediščine?

Obrazložitev

Poseg ne bo imela daljinskih vplivov na dediščino, ki je v
okolici posega. Najbližja enota – naselbinska dediščina je Polzela – Vaško jedro (EŠD 24569) je od posega
oddaljena 20 m. Najbližji objekt v vaškem jedru je od
posega oddaljen 40 m.
Transportne poti v času gradnje bodo potekale po
obstoječih cestah, novih ne bo.

ZEMLJIŠ
ČA

Kakovost tal
in njihova
uporaba

Ali bo poseg
vplival na
kakovost tal?
Ali bo poseg
vplival na
pokrovnost in
rabo tal?

NE

Ali obstaja nevarnost za
onesnaženje tal?

DA

NE

Ali bo med gradnjo raba tal
spremenjena oz. omejena?
Ali bo med obratovanjem
raba tal spremenjena oz.
omejena?

NE

NE

NE

in

TLA

Poseg na ta dejavnik okolja ter del okolja ne bo imel
vpliva, zato se izloči iz presoje.
Ni podatkov o tem, da bi bili na območju posega zakopani
kakršnikoli odpadki.
Najbližje mesto kjer se izvaja monitoring kakovosti tal v
okviru Raziskav onesnaženosti tal Slovenije9, je oddaljeno
okoli 2 km, zato podatki za PVO niso relevantni.
V času gradnje obstaja potencialna nevarnost onesnaženja
tal v kolikor bi prišlo do izrednega dogodka izlitja naftnih
derivatov, maziv ali drugih nevarnih kemikalij v tla.
Verjetnost izrednega dogodka je izredno majhna, standardi
glede tehnične izpranosti in varnosti gradbene
mehanizacije in vozil so vzpostavljeni.
Zato ocenjujemo vpliv na onesnaženje tal med gradnjo kot
zanemarljiv.
Ocenjujemo, da ni treba izvesti nobenih ukrepov, ki bi
nadgradili že zakonske pogojene (tehnična brezhibnost
gradbenih vozil ipd.) .
Iz območja posega oz. iz PC Garant ne bo emisij v tla.
Pokrovnost tal se bo spremenila.
Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.

9

V okviru državnega monitoringa tal se izvajajo analize: pedoloških lastnosti, anorganskih in organskih nevarnih snovi.
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Dejavnik
okolja

Del okolja

ZEMLJIŠ
ČA

Gozd in
kmetijske
površine

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja
Ali je na območju
posega gozd?

Ali je na območju
posega kmetijska
površina?

BIOTSKA
RAZNOV
RSTNOST
IN
NARAVN
E
VREDNO
TE

Rastlinstvo,
živalstvo in
habitatni tipi

Varovana
območja

Ali je poseg
lociran v naravno
ohranjeno okolje?

Ali poseg tangira
območja Natura
2000?

Ali poseg tangira
zavarovana
območja?

Odgovor
DA/
NE
NE

NE

NE

DA
(daljinski
vpliv)

NE

Ključna vprašanja glede
vpliva posega
Ali bi imel poseg med
gradnjo lahko vpliv na stanje
gozdov?
Ali bi imel poseg med
obratovanjem lahko vpliv na
stanje gozdov?
Ali bi imel poseg med
gradnjo lahko vpliv na
kmetijske površine?
Ali bi imel poseg med
obratovanjem lahko vpliv na
kmetijske površine?
Ali bi poseg med gradnjo
lahko vplival na zavarovane
in ogrožene rastlinske in
živalske vrste ter habitatne
tipe?
Ali bi poseg med
obratovanjem lahko vplival
na zavarovane in ogrožene
rastlinske in živalske vrste ter
habitatne tipe?
Ali bi poseg med gradnjo
lahko vplival na celovitost in
funkcionalnost Natura 2000
območja?
Ali bi poseg med
obratovanjem lahko vplival
na celovitost in
funkcionalnost Natura 2000
območja?
Ali bi poseg med gradnjo
lahko vplival na varstveni
režim zavarovanega območja?
Ali bi poseg med
obratovanjem lahko vplival
na varstveni režim
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Odgovor
DA/
NE
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE
NE

Obrazložitev
Na območju posega ni gozda, niti ni posamezne drevesne
vegetacije.

NE

Pokrovnost tal se ne bo spremenila. Še naprej bodo bo šlo
za umetno – urbano površino.

NE

Poseg ni v GERK območjih (vir [8]).

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Na območju posega ni habitatnih razmer oz. specifičnih
struktur, ki bi omogočale obstoj naravovarstveno
pomembnejših vrst in HT. Območje je skoraj v celoti
pozidano, le njegov južni del je zatravljen. Na območju ni
prisotnih večjih dreves. Območje ne predstavlja
pomembnih preletnih ali migracijskih koridorjev, prav
tako vrstam ne nudi primernega prehranjevalnega ali
razmnoževalnega habitata.
Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Poseg bi po aktualnih predpisih lahko imel daljinski vpliv,
ki za tak poseg znaša 200 m za vse vrste in HT. Glede na
specifične ekološke zahteve vrst in njihovega pojavljanja
na širšem območju posega in glede na to, da poseg fizično
ne posega v varovano območje ocenjujemo, da
implementacija projekta, tako v fazi gradnje, kot v fazi
obratovanja, ne predstavlja bistvenega vpliva na
kvalifikacijske vrste in HT SAC Savinja Grušovlje –
Petrovče.
Najbliže zavarovano območje je Šenek – park pri graščini
Šenek (Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih
spomenikov, Uradni list RS, 47/91). Od mesta posega je
oddaljeno približno 750 m zračne linije severovzhodno.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE
Dejavnik
okolja

Del okolja

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

Odgovor
DA/
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE

zavarovanega območja?
Ekološko
pomembna
območja in
naravne
vrednote

PODNEBJ
E

ZRAK

Podnebne
spremembe

Kakovost
zraka

Ali poseg tangira
naravne vrednote
in ekološko
pomembnih
območij (EPO)?

NE

Ali bi poseg med gradnjo
lahko vplival na značilnosti in
lastnosti naravnih vrednot in
ekološko pomembnih
območij?

NE

Ali bi poseg med
obratovanjem lahko vplival
na značilnosti in lastnosti
naravnih vrednot in ekološko
pomembnih območij?

NE

Ali bodo zaradi
posega nastajali
toplogredni plini?

NE

Ali bodo količine
toplogrednih plinov v
količinah, ki lahko vplivajo
na globalne podnebne
spremembe?

NE

Ali je poseg
občutljiv na
podnebne
spremembe?

NE

Ali so potrebne prilagoditve
posega na podnebne
spremembe?

NE

Ali se na območju
posega že pojavlja
prekomerna
onesnaženost
zraka?

DA
(ozon in
delci
PM10
občasno)10

Ali bi poseg lahko vplival na
kakovost zraka?

NE

NE

NE

NE

Obrazložitev

Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Poseg tako v fazi gradnje kot obratovanja ne bo vplival na
ključne hidrološke, geomorfološke in ekosistemske
značilnosti NV Savinja in EPO Savinja Grušovlje Petrovče, saj fizično ne posega v vodni in obvodni pas
Savinje.

Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Komunalna ureditev oz. oprema sama po sebi ne vsebuje
ali proizvaja toplogrednih plinov.
Je pa komunalna odpadna voda vir plinov (npr. metan),
katere emisije pa lahko ocenimo kot zanemarljive.
Poseg ne bo imel vpliva na podnebne spremembe.

Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Gradbena dela bi lahko imela posreden vpliv na
onesnaževanje zraka in izpuste toplogrednih plinov,
predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije in
zaradi prašenja ob gradnji.
Obsežnega prašenja ob zemeljskih delih (izkopih in

10

Recman Sistemi d.o.o. (o.p. Kobe, dodano 9.7.2019).
V hali lastnika podjetja Edit d.o.o. deluje od februarja 2019 najemnik (Recman Sistemi d.o.o.), ki plastično embalažo predeluje v plastični granulat (vhodna surovina za pridelavo plastičnih izdelkov). Proizvodno
enoto v grobem sestavljajo mlin, ekstrudor ter sekalec. Podjetje obratuje 24 h/dan (3 izmene), 5 dni v tednu. Ob sobotah obratuje občasno (ustni vir: direktor podjetja, 8.7.2019).
Na dan 8.7.2019 smo pridobili informacijo, da je podjetje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja na ARSO ter v inšpekcijskem postopku okoljske inšpekcije. Odločba inšpekcije je napisana, investitor
jo še ni prejel na dan 8.7.2019. Je pa po zagotovilih investitorja znano, da je v odločbi navedena obveza izvedbe prvega ocenjevanja hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter prve meritve emisij v zrak. Oboje je
treba izvesti pri polnem obratovanju enote.
Podjetje ne izvaja te dejavnosti tudi na drugih lokacijah, zato ni moč oceniti vplive v PC Garant na podlagi analogij.
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Dejavnik
okolja

Del okolja

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja

Odgovor
DA/
NE

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE

Obrazložitev
nasutjih) ne pričakujemo, ker je na območju visoka
podtalnica in bodo izkopi vlažni, če ne mokri.
Ob upoštevanju okoljskih standardov in določil Uredbe o
preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč
(Uradni list RS, št. 21/11) (še posebej glede zadostnega
vlaženje sipkih materialov na tovornih vozilih) ne
pričakujemo vplivov na kakovost zraka na tem območju.
Emisije snovi v zrak bodo lokacijsko in časovno
omejenega značaja saj bodo gradbena dela potekala 6
mesecev.
Komunalna ureditev cone ne bo imela vpliva na
koncentraciji ozona in delcev PM10.

PREBIVA
LSTVO IN
ZDRAVJE
LJUDI

Obremenite
v s hrupom

Ali je območje
posega že
obremenjeno s
hrupom?

NE

Ali bi poseg med gradnjo
lahko predstavljal začasni vir
hrupa?
Ali bi poseg med
obratovanjem lahko
predstavljal trajni vir hrupa?

DA

DA (Čas
gradnje)

DA

DA
(Obratovanje)

Poseg na ta dejavnik in del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.
Stanovanjsko območje v okolici cone je sedaj
obremenjeno s hrupom prometa lokalnih, dostopnih cest, s
hrupom železnice ter s hrupom iz PC Garant.
Cona bo »imela« posredne (npr. promet) in neposredne
vire hrupa (npr. stroji v proizvodnji).
Komunalna oprema, ki se presoja, sama po sebi ni vir
hrupa – nima neposrednega vpliva.
Dejavnosti v coni so v grobem znane.

Svetlobno
onesnaževan
je

Ali so na območju
posega že viri
svetlobnega
onesnaževanja?

NE

Ali je s posegom načrtovan
nov vir svetlobnega
onesnaževanja?

DA

NE

Možen je vpliv na zdravje ljudi zaradi emisij hrupa v času
gradnje, zato se bo ta vpliv presojal.
Gradnja bo po oceni projektanta trajala šest (6) mesecev.
Na območju so svetilke, ki pa niso v funkciji – so
okvarjene.
Projektirana razsvetljava ob notranji cesti PC Garant
ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07,
62/10, 46/13) saj bo delež svetlobnega toka, ki seva
navzgor, enak 0%.
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Dejavnik
okolja

Del okolja

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja

Odgovor
DA/
NE

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE

Obrazložitev
Peti člen uredbe ni smiseln, saj ne gre za bivalno območje.
Sistem cestne razsvetljave bo obsegal 17 stebrov, višine 8
m.
Svetilke bodo tip Grah LSL 35W z ravnim steklom.
Avtomatski izklop svetilk bo nastavljen ob 23.00 uri, za
vklop pa ob 5.00 uri.
V skladu z 20. členom uredbe ni potrebno izdelati
strokovne ocene o vplivih vira svetlobe na okolje, saj
skupna električna moč svetilk ne presega 10kW.
Skupna moč znaša 35 W x 17 svetilk = 595 W.

Elektromag
netno
sevanje

Vibracije

Ali so na območju
posega že viri
elektromagnetneg
a sevanja?

Ali so na območju
posega že prisotne
vibracije?

NE

NE

Ali je s posegom načrtovan
nov vir elektromagnetnega
sevanja?

Ali bo poseg z vibracijami v
času gradnje dodatno vplival
na okolje?
Ali bo poseg z vibracijami
dodatno vplival na okolje?

NE

NE

Ugotavljamo, da je DGD ustrezen. Ob tem ocenjujemo, da
poseg na ta del okolja ne bo imel vpliva, zato se izloči iz
presoje.
Presojana oprema ne bo vsebovala virov sevanja.
Poleg tega v poslovnih/proizvodnih conah veljajo nekoliko
višje mejne vrednosti, oz. II. stopnja varstva pred
sevanjem po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS,
št. 70/96 in 41/04 – ZVO-1).

NE

NE

NE

Poseg na ta del okolja ne bo imel vpliva, zato se izloči iz
presoje.
Ker je podlaga prodnata (1m umetno nasutje nad nasipi
Savinje), pri gradnji ne bo poseganja v homogeno kamnito
podlago, ki je na 8 m in več. Zaradi tega gradbena dela, ki
povzročajo vibracije kot so »pikiranje kamenine«,
miniranja, ipd., ne bodo potrebna.
Transportne poti tovornih vozil v času gradnje bodo
potekale po obstoječih cesta.
Presojana komunalna oprema v času obratovanja ne bo
povzročala vibracij.
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Dejavnik
okolja

Del okolja

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja

Odgovor
DA/
NE

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE

Obrazložitev
Poseg na ta del okolja ne bo imel vpliva, zato se izloči iz
presoje.

Odpadki

Človek in
njegovo
zdravje

MATERIA
LNE
DOBRINE

Materialne
dobrine

Ali bodo v
življenjskem ciklu
nastajali odpadki
?

Ali bo poseg
vplival na človeka
in njegovo
zdravje?

Ali na območju
posega nahajajo
pomembne,

DA

Ali odpadki lahko vplivajo na
stanje okolja?

DA

DA (Čas
gradnje)
NE (
Obratovanje,
Opustitev in
odstranitev)

DA

NE

Ali je možen vpliv na človeka
in zdravje ljudi zaradi
onesnaženosti zraka,
obremenitve s hrupom,
obremenitve z vibracijami,
onesnaženosti pitne vode,
neustreznega ravnanja z
odpadki, svetlobnega
onesnaževanja, obremenitve z
elektromagnetnim sevanjem
ali poplavne ogroženosti?

DA

Ali bo posega vplival na
pomembne, visokokakovostne
ali redke materialne dobrine?

NE
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DA – hrup (čas
gradnje)
DA – vode (čas
obratovanja)
NE (
Obratovanje,
Opustitev in
odstranitev)

NE

Odpadki bodo nastajali v času gradnje. V PVO se bo
preveril predviden sistem ravnanje z odpadki, ki je
naveden v Načrtu gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Presojana komunalna oprema sama v času obratovanja ne
bo povzročala odpadkov.
Daljinski in kumulativni vpliv čiščenja komunalnih
odpadnih voda CČN Kasaze, kjer bodo nastale dodatne
količine odpadkov: 19 08 Odpadki iz čistilnih naprav, ki
niso navedeni drugje , 19 11 06 Blato iz čiščenja odpadnih
voda na kraju nastanka, ki ni navedeno v 19 11 05, bo
zanemarljiv. Kot je bilo ugotovljeno v segmentu vode, bo
cona bremenila kanalizacijo oz CČN z okoli 100 PE, letno
bo okoli 4.200 odpadnih komunalnih voda. CČN je
obremenjena letno z okoli 35.000 PE, zato dodatnih 100
PE predstavlja zanemarljiv delež.
Nazivna zmogljivost CČN je 60.000 PE.
Možen je vpliv emisij hrupa na počutje ljudi, ne pa tudi na
zdravje ljudi, saj ocenjujemo, da kritične tako visokih
nivojev hrupa v času gradnje ne bo.
Vpliv emisij v času gradnje na počutje ljudi se bo
ocenjeval v Delu okolja/področju presoje Obremenitev s
hrupom.
Presojal se bo tudi vpliv na vode v času obratovanja.
Verjetnost nastanka nesreč, izpustov nevarnih snovi v
okolje (npr. izlitje olja iz gradbene mehanizacije), v času
gradnje, je ocenjena kot majhna. Vplivov na zdravje ljudi
ob morebitnem tovrstnem dogodku ne bo, saj bi bila
nesreča lokalno omejena, imisij ne bi bilo ker je vir pitne
vode oddaljen
Na lokaciji ali okoli nje se ne nahajajo pomembne,
visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi projekt
lahko vplival. Zaradi posega bo treba porušiti del ali
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Dejavnik
okolja

Del okolja

Ključna vprašanja
glede občutljivosti
območja
visoko
kakovostne ali
redke materialne
dobrine?

Odgovor
DA/
NE

Ključna vprašanja glede
vpliva posega

Odgovor
DA/
NE

Ali je presoja
potrebna
DA/NE

Obrazložitev
celotne objekt št. 7, ki pa nima nobene kulturne, estetske
oz. posebne materialne vrednosti – glejte prilogi 1. in 2.
Poseg na ta dejavnik ali del okolja ne bo imel vpliva, zato
se izloči iz presoje.

Presoja vplivov na okolje se izvede za sledeča dejavnike okolja & dele okolja:
 Dejavnik okolja: VODA
- Del okolja: Površinske vode (Obratovanje)
- Del okolja: Podzemne vode (Obratovanje)
 Dejavnik okolja: PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Del okolja: Obremenitev s hrupom (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Odpadki (Čas gradnje)
Iz rezultata vsebinjenja sledi, upoštevajoč določilo zadnjega stavka 2. odstavka, 7. člena Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje
in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17), da presojo vplivov posega ni potrebno izdelati za sledeče dejavnike okolja ter dele okolja:
 Dejavnik okolja: VODA
- Del okolja: Površinske vode (Čas gradnje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Podzemne vode (Čas gradnje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Poplavna in erozijska varnost ter plazljivost območja (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
 Dejavnik okolja: TLA
- Del okolja: Poplavna in erozijska varnost ter plazljivost območja (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Kakovost tal in njihova uporaba (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
 Dejavnik okolja: KRAJINA
- Del okolja: Krajina in vidna izpostavljenost (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
 Dejavnik okolja: KULTURNA DEDIŠČINA
- Del okolja: Kulturna dediščina (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
 Dejavnik okolja: ZEMLJIŠČA
- Del okolja: Kakovost tal in njihova uporaba (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Gozd in kmetijske površine (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
 Dejavnik okolja: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN NARAVNE VREDNOTE
- Del okolja: Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
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- Del okolja: Varovana območja (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Ekološko pomembna območja in naravne vrednote (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: PODNEBJE
- Del okolja: Podnebne spremembe (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: ZRAK
- Del okolja: Kakovost zraka
Dejavnik okolja: PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Del okolja: Odpadki (Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Svetlobno onesnaževanje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Elektromagnetno sevanje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Vibracije (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Človek in njegovo zdravje (Čas Gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev).
Dejavnik okolja: MATERIALNE DOBRINE
- Del okolja: Materialne dobrine (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev).
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5. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA OKOLJA
5.1

Uvod

Poseg oz. PC Garant je v aglomeraciji čiščenja in odvajanja komunalnih odpadnih voda (ID 8235) (vir [10]).
Presojani poseg ni takšne vrste obrat (SEVESO) za katerega bi bilo treba okoljevarstveno dovoljenje 82.
členu ZVO-1.
Poseg ne vsebuje t.i. IPPC naprave za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po 68. členu ZVO1.
Za opis stanja okolja in njegovih delov na območju posega se uporabljajo javni podatki iz katastrov, zbirk in
drugih baz podatkov, ki jih zbirajo ali vodijo pristojni državni ali občinski organi ali druge osebe na podlagi
javnega pooblastila, ter znanstvene ugotovitve.
V prejšnjem poglavju je podana ugotovitev, da se presoja izvede za sledeče dejavnike in dele okolja:
 VODA
- Površinske vode (obratovanje)
- Podzemne vode (obratovanje)
 PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Obremenitev s hrupom (čas gradnje, obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Odpadki (čas gradnje).
V nadaljevanju je zato podrobneje opisano stanje le navedenih delov okolja. Ostali segmenti in deli okolja se
v nadaljevanju ne opisujejo (2. odstavek, 7. člen Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega
na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17)).

5.2

Osnovne značilnosti lokacije posega

5.2.1 Meteorološke lastnosti območja
Na območju občine ni meteorološke postaje ARSO.
Prevladuje zmerno celinsko podnebje, ki je nekoliko bolj ostro v višjih predelih. Povprečna letna temperatura
se giblje med 8 in 10 °C, v najvišjih predelih je nekoliko nižja. Najtoplejši mesec je julij, ko se ozračje v
povprečju ogreje do 19°C, najhladnejši pa januar s povprečno temperaturo -1°C.
Povprečna letna višina padavin (za obdobje od med letoma 1971 in 2000) znaša 1200 in 1400 mm. Najbolj
moker je junij s 140 do 160 mm dežja, najbolj suha pa sta meseca januar in februar. V novembru se pojavlja
drugi padavinski višek.
Snežna odeja je krajša od 100 dni.
Ogrevalna sezona je v povprečju dolga med 240 in 250 dnevi (vira [1], [4]).

5.2.2 Hidrološke lastnosti območja
5.2.2.1 Podzemno vodno telo
Območje je nad vodnim telesom podzemne vode Savinjska kotlina (številka 1008).
Savinjska kotlina se nahaja na območju aluvialnega prodnega zasipa reke Savinje med Letušem in Celjem.
Zapolnjena je z rečnimi peščeno prodnimi nanosi kvartarne starosti. V manjši meri so v njej zastopani
sedimenti terciarne starosti. Vodno telo se nahaja v vodonosniku z medzrnsko poroznostjo kvartarne starosti.
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Sestavljajo ga peščeno prodni zasipi reke Savinje in njenih površinskih pritokov. Podlago kvartarnega
aluvialnega nanosa tvorijo neprepustne plasti terciarne starosti.
Statistika
- Šifra vodnega telesa: 1002
- Povodje: Donava
- Površina vodnega telesa (v km2): 109
- Širina vodnega telesa (v km): 9,6
- Dolžina vodnega telesa (v km): 30,8
- Število tipičnih vodonosnikov: 1
- Prvi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: Peščeno-prodni zasipi reke Savinje in njenih pritokov
Tip prvega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: Medzrnski, aluvialni - obširni in lokalni
srednje do visoko izdatni, mestoma nizko izdatni vodonosniki
- Drugi vodonosnik ali skupina vodonosnikov: -999
Tip drugega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: -999
- Tretji vodonosnik ali skupina vodonosnikov: -999
Tip tretjega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: -999
- Četrti vodonosnik ali skupina vodonosnikov: -999
Tip četrtega vodonosnika ali skupine vodonosnikov po IAH: -999 (vir [1]).
5.2.2.2 Podtalna voda
Kota PC Garant je okoli 5 m nad koto vodostaja Savinje v času srednjega pretoka.
V nižinskem delu občine, tudi na območju posega, na območju sedimentov Savinje, je visoka podtalnica, ki
je na globini med 4-6 m. Višina talne vode je zaradi bližine Savinje in dobre prepustnosti tal vezana na koto
vodostaja reke.
Tok podtalne vode teče v smeri SZ-›JV oz. v smeri toka Savinje, ki je tudi eden od virov napajanja podtalne
vode (viri [34], [13]).

PC Garant

Slika 9: Prikaz polja podtalne vode Spodnja Savinjska dolina (vir [1])
5.2.2.3 Površinska voda
V bližini posega sta dva vodotoka:
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-

Reka Savinja: poseg se v najbližji točki približa reki na okoli 70 m,
Potok Struga oz. tudi Podvinska struga: poseg se potoku, ki je mlinščica Savinje, v najbližji točki
približa na okoli 30 m.

Podvinska struga

Savinja

Slika 10: Prikaz osi vodotokov Savinje in Podvinske struge (vir [1])
Legenda slike:
modro – os vodotoka

5.2.3 Geološke lastnosti območja
Geološko podlago sestavljajo prodni zasipi Savinje iz časa aluvija. Pod nanosom srednje gostega peščenega
in slabo granuliranega proda se v globini okoli 10 m pod koto posega prične digocenski peščeni lapor (vir
[13]).

5.2.4 Pedološke lastnosti območja
Na območju posega oz. PC Garant so tla umetno izravnana, nasuta in večinoma asfaltirana oz. pozidana.
Pod nasutjem, ki je globine okoli 1 metrov in je sestavljeno iz rahlih rečnih nanosov in mestoma verjetno še
iz ostankov starih porušenih objektov, se prične vrhnja matična podlaga – nasuti prod (vir [13]).

5.2.5 Biološke lastnosti območja
Območje posega nima biološke vrednosti z vidika zavarovanih in ogroženih vrst ter habitatnih tipov.

5.2.6 Potresna nevarnost
Območje je potresno ogroženo po MSK lestvici z VII stopnjo. Glede na karto projektnega pospeška tal za
povratno dobo 475 let spada območje med potresno srednje ogrožena območja v R Sloveniji, projektni
pospešek tal znaša 0,125 (po EC8) (vir [1]).
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5.2.7 Prisotnost posebnih materialni dobrin
Na lokaciji posega oz., v okolici se ne nahajajo pomembne, visokokakovostne ali redke dobrine, na katere bi
projekt lahko vplival (npr. gozdovi s poudarjeno lesno-proizvodno funkcijo, kmetijska zemljišča z visoko
boniteto, trajni nasadi, območja agromelioracij, kulturna dediščina, viri pitne vode, akumulacijska jezera,
rudniki, ipd.).

5.2.8 Podatki o vrsti zemljišč
Območje je že pozidano, gre za stavbno zemljišče. Veljavna namenska raba je industrijska (I).

5.3

Območja s posebnim pravnim režimom

5.3.1 Degradirano območje
Območje posega z okolico ni razglašeno kot degradirano okolje po 24. členu ZVO-1.

5.3.2 Vodovarstveno območje in vodni viri
Območje ni na vodovarstvenem območju (v nadaljevanju VVO).
Je pa v neposredni bližini posega VVO, ki je oddaljeno okoli 20 m v južni smeri. Območje je zavarovano na
državnem nivoju z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11, 93/13, 84/16). Varujeta sem zajetji:
- VBP-2/02 (Breg pri Polzeli, črpalna vrtina)
- Breg (Breg pri Polzeli, črpalna vrtina),
ki sta od posega oddaljeni okoli 1,2 km.

PC Garant

vodovarstveno
območje

zajetji

Slika 11: Vodovarstveno območje (vir [1])

5.3.3 Poplavno območje
Za potrebe DPN (glejte 1.7) je bila izdelana t.i. poplavna karta, ki je »zajela« tudi območje PC Garant.
Območje posega ni poplavno (vir [1]).
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5.3.4 Priobalno območje
Območje posega ni v priobalnem zemljišču11 vodotoka;
- Vodotok Savinja je 1. reda. Zunanja meja priobalnega zemljišča znaša po Zakonu o vodah 15 metrov
od visokovodnega nasipa. Poseg je od priobalnega zemljišča oddaljen okoli 40 m.
- Vodotok Podvinska struga je 2. reda. Zunanja meja priobalnega zemljišča znaša 5 metrov od meje
vodnega zemljišča. Poseg je od priobalnega zemljišča oddaljen okoli 15 m.

5.3.5 Erozijsko območje
Območje posega ni erozijsko ogroženo. Teren je uravnan, ravninski, ni nevarnosti plazenja.

5.3.1 Zrak
Ni varovanih območij.

5.3.1 Hrup
Stopnje varstva pred hrupom (v nadaljevanju SVPH) so določene v 140. členu Odloku o občinskem
prostorskem načrtu Občine Polzela (Uradni list RS, št. 96/11). Na podlagi sledečih določb OPN:
- v II. SVPH se pas ob državnih in lokalnih cestah ureja pod pogoji za III. stopnjo varstva. Pas ob
državnih cestah znaša 25 m na vsako stran od osi državne ceste, pas ob lokalnih zbirnih cestah pa 15
m na vsako stran od roba ceste;
- na meji med I. in IV. SVPH ter na meji med II. in IV. SVPH mora biti območje, ki obkroža IV.
SVPH v širini z vodoravno projekcijo 1000 m in na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za
III. SVPH,
lahko predpostavimo, da velja na območju enodružinskih hiš (raba SS – glejte sliko 1), ki so severno v
neposredni bližini PC Garant oz. območja posega, velja III. SVPH.
Na območju PC Garant velja IV. SVPH.

5.3.2 Območja varstva kulturne dediščine in krajine
Na območju posega ni enot kulturne dediščine.

5.3.3 Območja z naravovarstvenimi statusi
Poseg ni na območju z naravovarstvenim statusom.
5.3.3.1 Varovana območja
Pregled varovanih (Natura 2000) območij v vplivnem pasu posega s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi
tipi (Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04,
59/07; 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 popr.; 39/2013 Odl.US: U-I-37/10-16, 3/14, 21/16)) je predstavljen na sliki
(slika 12) in v tabeli (tabela 2).
Tabela 2: Pregled Natura 2000 območja s kvalifikacijskimi vrstami in habitatnimi tipi (vir [12])
Ime območja in
ID

Seznam kvalifikacijskih vrst/HT in opis območja

Foto in terenska opažanja

Kval. vrste:
- koščak- Austropotamobius torrentium
- pohra- Barbus meridionalis
SAC SI3000309
- črtasti medvedek- Callimorpha
Savinja
quadripunctaria
Grušovlje - sulec- Hucho hucho
Petrovče
- mali podkovnjak- Rhinolophus hipposideros
- vidra- Lutra lutra
Kval. HT:
11

Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke,
geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem.
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Ime območja in
ID

Seznam kvalifikacijskih vrst/HT in opis območja

-

Foto in terenska opažanja

Alpske reke in lesna vegetacija s sivo vrbo
(Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov
Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja
(mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion
incanae, Salicion albae))

Območje predstavlja več kot 30 km dolg odsek Savinje,
kjer reka teče po prodnatih ravnicah z zožitvijo pri
Soteski pod Mozirjem. Kljub regulacijam v preteklosti
Savinja mestoma izraža svojo naravno dinamiko.
Posebej izpostavljamo široko strugo z večjim obsegom
neporaslih prodišč med Grušovljami in Spodnjo Rečico,
kjer Savinja običajno po visokih vodah še vedno
prestavlja svoje korito, in del med Mozirjem in Sotesko.
Poleg neporaslih prodišč, ki jih hudourniška reka
nenehno ustvarja in prenaša, so tu prisotni še drugi
habitatni tipi, ki tvorijo vegetacijo prodnatih otokov in
obrežno vegetacijo. Tok reke se spremeni pod Letušem,
kjer je tipično dolinski, z uravnano traso, ki je bila
določena z regulacijo v drugi polovici 19. stoletja in
poteka po najnižjih točkah doline. Struga se v tem delu
močno poglablja in stara. Savinja je reka v Sloveniji z
največ poplavnih površin, ki segajo v urbana območja.
Območje je pomembno za ogroženi vrsti rib sulec in
pohra, ki imata pomembna drstišča in prehranjevalne
habitate tudi v pritokih. Raki navadni koščaki
naseljujejo Savinjo zvezno skoraj na celotnem odseku
Savinje v tem Natura območju, kar ga uvršča med eno
od pomembnejših območij v državi za to vrsto. Kraški
svet zahodno od Letuša, ki ga porašča bukov gozd, je
življenjski prostor netopirja malega podkovnjaka, ki ima
pomembno kotišče v cerkvi Sv. Janeza Krstnika v
Letušu.
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(vir [terenski ogled])
Natura 2000 območje (Savinja Grušovlje –
Petrovče) se mestu posega najbližje (na 50
m) približa v jugo zahodnem delu PC
Garant. Na severnem delu je območje
posega od varovanega območja oddaljeno
več kot 150 m. Naturo 2000 območje od
mesta posega poleg razdalje ločuje še
makadamska pot na vrhu poplavnega
nasipa, ograja PC Garant, pas iglavcev in
obstoječa industrijska pozidava.

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

Slika 12: Varovana območja narave v okolici posega (vir [10])
Legenda:
rdeča linija - linijo komunalnih vodov predvidenega posega

Na območju dvakratnega vpliva (200 m) ni zavarovanih območij na širšem območju posega (vir [1]).
5.3.3.2 Ekološko pomembna območja in naravne vrednote
Na širšem območju posega se nahaja ena naravna vrednota (NV) in eno ekološko pomembno območje
(EPO).
Naravna vrednota je od mesta posega oddaljena dobrih 50 m zahodno. Ekološko pomembno območje je od
mesta posega oddaljeno 50 m zahodno.
Tabela 3: Pregled naravnih vrednot na širšem območju posega (vir [12])
Evid. št.

Ime

Zvrst*

Status**

269

Savinja s pritoki

hidr, geomorf, ekos

NVDP

Legenda:
* Zvrsti naravnih vrednot:
geomorf- geomorfološka naravna vrednota
hidr- hidrološka naravna vrednota
ekos- ekosistemska naravna vrednota
** Status:
NVDP- naravna vrednota državnega pomena
NVLP- naravna vrednota lokalnega pomena

Tabela 4: Pregled ekološko pomembnih območij na širšem območju posega (vir [12])
EV. ŠT.
95900

Območje
Savinja
Grušovlje
Petrovče

Oddaljenost
mesta posega
- 50 m zahodno
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EPO Savinja Grušovlje - Petrovče
Območje predstavlja več kot 30 km dolg odsek Savinje, kjer reka teče po prodnatih ravnicah z zožitvijo pri
Soteski pod Mozirjem. Kljub regulacijam v preteklosti Savinja mestoma izraža svojo naravno dinamiko.
Posebej izpostavljamo široko strugo z večjim obsegom neporaslih prodišč med Grušovljami in Spodnjo
Rečico, kjer Savinja običajno po visokih vodah še vedno prestavlja svoje korito, in del med Mozirjem in
Sotesko. Poleg neporaslih prodišč, ki jih hudourniška reka nenehno ustvarja in prenaša, so tu prisotni še
drugi habitatni tipi, ki tvorijo vegetacijo prodnatih otokov in obrežno vegetacijo. Tok reke se spremeni pod
Letušem, kjer je tipično dolinski, z uravnano traso, ki je bila določena z regulacijo v drugi polovici 19.
stoletja in poteka po najnižjih točkah doline. Struga se v tem delu močno poglablja in stara. Savinja je reka v
Sloveniji z največ poplavnih površin, ki segajo v urbana območja. Območje je pomembno za ogroženi vrsti
rib sulec in pohra, ki imata pomembna drstišča in prehranjevalne habitate tudi v pritokih. Raki navadni
koščaki naseljujejo Savinjo zvezno skoraj na celotnem odseku Savinje v tem Natura območju, kar ga uvršča
med eno od pomembnejših območij v državi za to vrsto. Kraški svet zahodno od Letuša, ki ga porašča bukov
gozd, je življenjski prostor netopirja malega podkovnjaka, ki ima pomembno kotišče v cerkvi Sv. Janeza
Krstnika v Letušu. Južno od Žalca je v območje vključen ribnik Vrbje in ostanki nižinskih hrastovih gozdov.
Ribnik Vrbje z reko Savinjo in bližnjo okolico predstavlja pomembno območje za ptice, dvoživke in kačje
pastirje (vir [12]).

5.4

Podatki o poseljenosti in opis pogojev bivanja

5.4.1 Poseljenost, pogoji bivanja
Poseg je lociran v poslovni coni, izven bivanjskih območij naselja Polzele. Kot je opisano v poglavju 1.9 gre
za konfliktno območje, kjer se stikata poselitve ter industrijska namenska raba. Na tem območju živi okoli
120 ljudi.
V preteklosti, ko je še delovalo lesno – pohištveno podjetje Garant so bili pogoji bivanja na tem območju
slabši. Meritve emisij oz. imisij, razen meritev hrupa, iz tistega obdobja nismo uspeli pridobiti. Trenutna
podjetja v PC niso industrijskega karakterja – opis v nadaljevanju. V PC tako ni:
- povzročiteljev takšnih emisij, da bi po 17. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje12
- takšnih naprav ali dejavnosti, da bi po 68. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
(IPPC)
- takšnih obratov, da bi po 86. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (SEVESO).
- ni HOS/HHOS13 zavezancev.
- ni velikih kurilnih naprav14 (vira [1], [4]).
12

Recman Sistemi d.o.o. (o.p. Kobe, dodano 9.7.2019).
V hali lastnika podjetja Edit d.o.o. deluje od februarja 2019 najemnik (Recman Sistemi d.o.o.), ki plastično embalažo predeluje v
plastični granulat (vhodna surovina za pridelavo plastičnih izdelkov). Proizvodno enoto v grobem sestavljajo mlin, ekstrudor ter
sekalec. Podjetje obratuje 24 h/dan (3 izmene), 5 dni v tednu. Ob sobotah obratuje občasno (ustni vir: direktor podjetja, 8.7.2019).
Na dan 8.7.2019 smo pridobili informacijo, da je podjetje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega dovoljenja na ARSO ter v
inšpekcijskem postopku okoljske inšpekcije. Odločba inšpekcije je napisana, investitor jo še ni prejel na dan 8.7.2019. Je pa po
zagotovilih investitorja znano, da je v odločbi navedena obveza izvedbe prvega ocenjevanja hrupa v naravnem in življenjskem okolju
ter prve meritve emisij v zrak. Oboje je treba izvesti pri polnem obratovanju enote.
Podjetje ne izvaja te dejavnosti tudi na drugih lokacijah, zato ni moč oceniti vplive v PC Garant na podlagi analogij.
13
HOS-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.
14
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,
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V okoljskem poročilu oz. v aneksu k okoljskem poročilu (Matrika ZVO d.o.o. , št. OP_04a.17, z dne
16.12.2018) so zapisani omilitveni ukrepi, ki so vneseni v SD2 OPN (v pripravi) – glejte poglavje 1.9.
Odločba CPVO o sprejemljivosti plana na okolja še ni izdana.

5.4.2 Opis glavnih gospodarskih dejavnostih in namembnosti zemljišč
Trenutno v PC Garant deluje 6 podjetij:
- Blaj Anton d.o.o. (kovinska industrija, na območju PC so skladišča, proizvodnja je trenutno drugje).
- Edit d.o.o. (pakirni materiali, na območju PC so skladišča, proizvodnja je trenutno drugje). V
prostorih podjetja Edit d.o.o. deluje najemnik podjetje Recman sistemi d.o.o.
- Kamnoseštvo Vogrinec (kamnoseška dejavnost se odvija izključno v objektu).
- Matis d.o.o. (trgovina s pohištvom)
- Muhovič s.p. (avtovleka)
- Karate klub Polzela.
Trenutno je v PC Garant okoli 25 zaposlenih.

5.5

Opis obstoječega stanja in kakovost okolja ter njegovih delov

5.5.1 Ekosistemi, rastlinstvo in živalstvo ter njihovi habitati
Opis ni izveden, ker se ta del okolja ne presoja – obrazložitev je v poglavju 4. Vsebinjenje, v tabeli 1.

5.5.2 Kakovost in značilnost tal
Opis ni izveden, ker se ta del okolja ne presoja – obrazložitev je v poglavju 4. Vsebinjenje, v tabeli 1.

5.5.3 Kakovost in količine podzemnih in površinskih voda ter njihova uporaba
5.5.3.1 Površinske vode
Ob vodotoka sta v tem delu sonaravno/tehnično urejena, razred kategorizacije 2-3.
Savinja ima izrazit hudourniški značaj v večjem delu svojega toka.
V preteklosti je bila Savinja pomemben vir energije za pogon številnih žag in mlinov, ki so v 20. stoletju
drug za drugem utihnili ali pa so lastniki prešli na električni pogon. Velike težave je pri tem delal
hudourniški značaj Savinje, ki ni dovoljeval postavitve žage ali mlina na rečni breg. Problem so rešili
z mlinščicami, po katerih so potrebne količine vode odvajali iz glavne struge na posebej za ta namen
zgrajenih jezovih, ki pa so jim jih poplave pogosto odnesle. Najdaljša mlinščica je 14 km dolga Podvinska
struga v Spodnji Savinjski dolini, ki se začne pri jezu v Podvinu in teče po poplavni ravnici na levem bregu
Savinje, tudi skozi občino Polzela, vse do izliva v Savinjo pri Žalcu.
Na območju občine Polzela ni merilnega mesta kakovosti vode.
Vodno telo Savinje na odseku Letuš – Celje je v obdobju 2009-2015 ocenjeno po različnih bioloških
elementih in kemijsko – fizikalnih elementih kot dobro do zelo dobro. V celoti gledano je ekološko stanje
Savinje na odseku mimo posega dobro, raven zaupanja je visoka (vir [21]).
Kemijsko stanje je prav tako dobro, raven zaupanja je visoka (vir [22]).
Najbližja postaja vodostaja Savinje je v Letušu, okoli 6 km gorvodno od posega. Podatki za obdobje 19932017 so sledeči:
- vodozbirno zaledje potoka (F) = 529,53 km2
- Qnp (najmanjši pretoki – mesečna povprečja) = 7,61 m3/s
3. velikih kurilnih naprav, pri katerih se produkti zgorevanja uporabljajo neposredno v proizvodnem procesu (pod določenimi
pogoji).
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Qvp (največji pretoki – mesečna povprečja) = 79,42 m3/s
Qs (srednji pretoki – mesečna povprečja) = 19,42 m3/s (vir [4]).

5.5.3.2 Podzemne vode
V okviru vsakoletnega monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda je bilo za vodno telo podzemne vode
Savinjska kotlina v letih 2008-2016 ugotovljeno slabo kemijsko stanje.
Meritve, ki se izvajajo v občini, v naselju Breg, kažejo, da je voda ustrezna, dočim meritve v Medlogu pri
Celju kažejo na slabo stanje. Tok podzemne vode v kotlini je v smeri toka Savinje.
Sicer je delež neustreznih vzorcev od leta 2008 v upadu, vendar je bilo v letu 2015 še vedno 45,5 % odvzetih
vzorcev neustreznih z visoko stopnjo zaupanja ocene. Visoka raven zaupanja v oceno temelji na dejstvu, da
so sklenjeni in izdatni vodonosniki Savinjske kotline močno obremenjeni s kmetijsko dejavnostjo. Razlog
za nedoseganje dobrega kemijskega stanja so nitrati in pesticidi. Trend koncentracije merjenih parametrov
v podzemni vodi na merilnih mestih vodnega telesa Savinjska kotlina je sicer povsod v upadu. Ugotovimo
tako lahko, da se stanje obremenjenosti podzemne vode sicer izboljšuje, vendar je vsebnost snovi v
podzemni vodi še vedno nad mejnimi vrednostmi (viri [4], [14], [15], [16]).
Sledeča tabela prikazuje trende letnih mesečnih povprečij gladin podzemne vode. Preizkus regionalnega
trenda letnega povprečja globin do podzemne vode kaže značilen trend zniževanja (-0,003 m/leto).

Slika 13: Analiza trenda letnih mesečnih povprečij gladin podzemne vode na območju VTPodV_1002
Savinjska kotlina v obdobju 1990-2013 (vir [47])

5.5.4 Kakovost zraka in klimatske razmere
Prevladuje zmerno celinsko podnebje, ki je nekoliko bolj ostro v višjih predelih. Povprečna letna temperatura
se giblje med 8 in 10 °C, v najvišjih predelih je nekoliko nižja. Najtoplejši mesec je julij, ko se ozračje v
povprečju ogreje do 19°C, najhladnejši pa januar s povprečno temperaturo -1°C.
Povprečna letna višina padavin (za obdobje od med letoma 1971 in 2000) znaša 1200 in 1400 mm. Najbolj
moker je junij s 140 do 160 mm dežja, najbolj suha pa sta meseca januar in februar. V novembru se pojavlja
drugi padavinski višek.
Zrak glede na podatke ARSO ni prekomerno onesnažen.
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Območje je po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) glede na žveplov
dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter
benzo(a)piren uvrščeno v območje SIC. Glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj v območje SITK.
Po Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 38/17) so vse stopnje onesnaženosti v območju SIC pod mejnimi vrednostmi. Ozon je nad
ciljno vrednostjo.
V občini Polzela oz. bližini posega se ne izvaja državni monitoring kakovosti zraka (ARSO). Najbližja
postaja je v Celju (kakovost zunanjega zraka in padavin):
- Šifra postaje: E23
- Tip monitoringa: Zrak
- Nabor meritev: SO2, NO2, O3, PM10, temperatura, vlaga, sončno sevanje, veter
- Ime območja onesnaženosti zraka: Alpsko in panonsko območje
- Lokacija: GK X: 121189 GK Y: 520614.
Iz podatkov ARSO povzemamo, da na območju, ki je reprezentativno tudi za območje posega, izhaja:
- Povprečne mesečne koncentracije SO2 v l. 2014 niso prekoračile mejnih vrednostih, kljub temu pa
ocenjujemo, da zadovoljiva raven koncentracije pomeni določeno tveganje.
- Prav tako niso bile prekoračene mejne koncentracije za NO2, NO, O3 (ozon15).
- V l. 2014 je na območju MO Celja bil prekoračen zgornji ocenjevalni prag koncentracije PM10
delcev v zraku (vrednost koncentracije 35 µg/m3). To konkretno pomeni, da mejna oz ciljna vrednost
še ni presežena, je pa v intervalu med zgornjim pragom za ocenjevanje in mejno vrednostjo.
Iz podatkov zunanjega zraka merilne postaje Celje lahko z veliko gotovostjo sklepamo, da je tudi na
območju posega od vseh merjenih onesnažil zraka najbolj izstopajo PM10 delci. Zelo redko so presežene
mejne oziroma ciljne vrednosti za PM10. Podobna slika je značilna za ostala urbanizirana območja v državi
(viri [4], [19], [20]).

5.5.5 Obstoječe obremenitve okolja
Na območju posega ni izdelane karte hrupa.
Glavna vira emisij hrupa na širšem območju posega cestni in v manjši meri železniški promet. V PC
Garant je trenutno vir hrupa dejavnost ekstrudiranja plastike – glejte poglavje 2.3.3.4.
Železniška proga je v najbližji točki od cone oddaljena okoli 60 m. Proga je ne-elektrificirana, enotirna,
odsek Žalec-Polzela. Železnica je v smeri Velenja »slepa«, v smeri Celja pa predstavlja povezavo z
Ljubljano in Mariborom. Potniški promet se odvija le med delovnikom in v soboto. Tovorni promet znaša v
poprečju 4 kompozicije/dnevno. Dolžina kompozicij je omejena na največ 8 vagonov, skupna teža
kompozicije na 250 ton. Potniški vlaki so večinoma dvo-vagonski.
Frekvence (dnevno povprečje) so sledeče (promet v obe smeri):
- delavniki: 24 potniške, 4 tovorni kompozicije.
- vikend:
o sobota: 6 potniških, 2 tovorni kompoziciji.
o nedelja: ni prometa.
V nočnem času med 22.40 in 4.20 ni prometa.
Dovoljena hitrost znaša na odseku skozi občino znaša 50 km/h. Skozi občino poteka le tranzitni tovorni
promet iz Saleške doline proti Celju in obratno, ustavljanja tovornih kompozicij na železniški postaji Polzela
skoraj ni (vir postaja Polzela).
Do sedaj, po naših podatkih, ni bil ocenjevan hrup železniškega prometa na območju Polzele.

15

Ozon je molekularna oblika kisika, sestavljena iz treh atomov kisika. Je močan oksidant. 90% ozona na zemlji je v najvišji plasti
zemeljskega ozračja, kjer nastaja zaradi absorpcije UV-svetlobe z ionizacijo molekularnega kisika (O2) in ponovno spojitvijo v
triatomsko obliko (O3) ter pomeni zaščitno plast, v kateri se absorbirajo nevarni sončni ultravijolični žarki, 10% vsega ozona na
zemlji pa je pri tleh, kjer nastaja ob sončnih dnevih z ionizacijo dušikovih oksidov, pri čemer se sprosti atom kisika, ki se poveže z
molekularnim kisikom iz zraka v ozon–na tem mestu je ozon onesnaževalec človekovega okolja.
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Ministrstvo za promet in prostor, Direktorat za železnice in žičnice, nima v planu rekonstrukcijo te proge v
dvotirno, ali kakršnokoli rekonstrukcijo, razen eventualno ureditve nezavarovanih nivojskih prehodov čez
progo.
Okoliške lokalne ceste ter železnica s prometom, ki ni gost, glede na 3. člen Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), niso viri onesnaževanja okolja s hrupom.

5.5.6 Obstoječe obremenitve zaradi onesnaženosti zraka, voda, tal in zaradi odpadkov
Zrak, kot rečeno ni preobremenjen. B PC Garant ni virov emisij.
Vode na območju posega ni.
Tla na območju posega niso obremenjena.
Odpadkov na območju posega oz v PC Garant ni.

5.5.7 Obstoječe obremenitve zaradi hrupa, vonja, vibracij, sevanja, svetlobnega in
toplotnega onesnaževanja
Območje je obremenjeno s hrupom – glejte poglavje 2.3.3.4.
Območje je obremenjeno z neprijetnimi vonjavami – glejte poglavje 2.3.3.4.
Območje ni obremenjeno z vibracijami.
Območje ni obremenjeno s sevanjem. Obstoječa trafo postaja je locirana v PC Garant (glejte sliko xy),
najbližja stanovanjski objekti so oddaljeni več kot 50.
Območje ni obremenjeno s svetlobnim onesnaževanjem. Virov oz. razsvetljave na območju posega ni.
Območje ni obremenjeno s toplotnim onesnaževanjem.

5.5.8 Opis značaja in posebnost krajine
Opis ni izveden, ker se ta del okolja ne presoja – obrazložitev je v poglavju 4. Vsebinjenje, v tabeli 1.

5.5.9 Značilnost kulturne krajine
Opis ni izveden, ker se ta del okolja ne presoja – obrazložitev je v poglavju 4. Vsebinjenje, v tabeli 1.

5.5.10 Narava
5.5.10.1Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi
Območje posega ni habitat ogroženim in zavarovanim rastlinskim in živalskim vrstam.

5.5.11 Odpadki
Na lokaciji posega ne nastajajo odpadki, ni odlagališča odpadkov ali divjega odlagališča.

stran 62

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

6. VPLIVI POSEGA
6.1

Metodologija ocenjevanja vplivov

Poročilo o vplivih na okolje je izdelano skladno z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega
posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09, 40/17).
Vrednotenje vplivov na dejavnike okolja se ugotavlja v velikostnih razredih – 6 stopenjska lestvica.
V tem poglavju, ki se nanaša na možne vplive posega na okolje in njegove dele, so opisani in ocenjeni vsi
verjetni vplivi na sledeče dejavnike okolja:
1. prebivalstvo in zdravje ljudi,
2. biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, s posebnim poudarkom na vrstah in habitatih, ki se
ohranjajo ali varujejo na varovanih območjih v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave,
3. zemljišča (npr. izkoriščeno zemljišče, dejanska raba zemljišča),
4. tla,
5. vodo (npr. hidromorfologijo, količino in kakovost, poplavno ogroženost),
6. zrak,
7. podnebje (npr. emisije toplogrednih plinov, vplivi, povezani s prilagajanjem podnebnim spremembam),
8. materialne dobrine,
9. kulturno dediščino, vključno z arhitekturno in arheološko dediščino,
10. krajino ter
11. medsebojno delovanje dejavnikov, navedenih v 1. do 10. točki.
Vplivi so med drugim posledica:
1. s posegom povezanih aktivnosti ali drugih posegov, in sicer v času pripravljalnih del, gradnje, uporabe,
obratovanja oziroma trajanja posega, opustitve rabe ali odstranitve posega,
2. rabe naravnih virov, zlasti zemljišč, tal, vode in biotske raznovrstnosti, pri čemer se upošteva trajnostna
razpoložljivost teh virov,
3. emisij onesnaževal, hrupa, vibracij, svetlobe, sevanja in toplote, odstranjevanja in predelave odpadkov,
4. tveganj za zdravje ljudi, kulturno dediščino ali okolje (npr. zaradi večjih ali naravnih nesreč v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, in predpisi, ki urejajo varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami),
5. združenih vplivov z drugimi obstoječimi oziroma šele odobrenimi posegi, pri čemer se upoštevajo
obstoječi okoljski problemi, zlasti na območjih, kjer je okolje že obremenjeno in bo verjetno dodatno
prizadeto še posebej na varovanih območjih in naravnih vrednotah po predpisih o ohranjanju narave,
degradiranih po predpisih o varstvu okolja ter vodovarstvenih in ogroženih po predpisih o vodah, ali
povečana raba naravnih virov,
6. vplivov posega na podnebje (npr. lastnosti in količina emisij toplogrednih plinov) in ranljivosti posega
ob podnebnih spremembah ter
7. uporabe tehnologije in snovi, ki se uporabljajo.
Pri opisu in oceni možnih vplivov posega so upoštevani zlasti:
- značaj in vrsto vpliva (npr. neposredni, posredni, kumulativni, sinergijski, začasni, trajni, pozitivni ali
negativni vplivi),
- verjetnost vpliva in pojava njegovih posledic,
- trajanje ali pogostost vpliva in njegovih posledic ter njihovo reverzibilnost,
- vrsto, stopnjo ali intenzivnost sprememb okolja ali njegovega dela, ki so lahko posledica vpliva,
- obseg vpliva (geografsko območje, prebivalci, habitati, rastlinske in živalske vrste) in
- medsebojno učinkovanje posameznih vplivov in njihovih posledic.
Opisani in ocenjeni so možni vplivi v času pripravljalnih del ali gradnje, v času uporabe ali obratovanja ali
trajanja posega, v času njegove odstranitve ali opustitve in po njej.
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V opisu in oceni so vključeni tudi pričakovani vplivi, ki so posledica s posegom povezanih aktivnosti ali
drugih posegov v okolje; tako med pripravljalnimi deli ali gradnjo, uporabo ali obratovanjem ali trajanjem
ter odstranitvijo ali opustitvijo posega.
Navedeni so tudi tisti možni vplivi posega na okolje, ki se ocenjujejo kot nepomembni ali zanemarljivi, z
utemeljitvijo.
Opisani in ocenjeni so pomembni škodljivi vplivi posega na okolje, ki bi jih lahko pričakovali zaradi
ranljivosti projekta zaradi nevarnosti večjih nesreč, vključno z naravnimi nesrečami, v skladu s predpisi, ki
urejajo varstvo okolja, jedrsko varnost in varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki so relevantne za
zadevni poseg. Pri tem so uporabljene razpoložljive informacije in ocene, pridobljene z oceno tveganja,
kadar gre za obrate v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, ali pridobljene z oceno tveganja za varnost
v primeru jedrskih nesreč v skladu s predpisi, ki urejajo jedrsko varnost.
Opis in ocena verjetnih pomembnih vplivov na dejavnike okolja obsega neposredne vplive in katerekoli
posredne, sekundarne, zbirne, čezmejne, kratkoročne, srednjeročne in dolgoročne, trajne ali začasne,
pozitivne in negativne vplive posega. Opis upošteva relevantne cilje varstva okolja, določene s predpisi
Republike Slovenije in Evropske unije.
Pri opisu in oceni verjetnih čezmejnih vplivov na okolje so opisani in ocenjeni vplivi na dejavnike okolja ter
socialno-ekonomske razmere, ki izhajajo iz posameznih ali medsebojnih vplivov ali njihovih medsebojnih
učinkov.
Vzpostavljena je takšna matrika ocenjevanja z razponom, ki ga na eni strani omejuje zatečeno stanje, na
drugi strani pa zakonsko predpisana vrednost dopustne spremembe, oz. zakonske omejitve ali varstveni
režim. Vrednotijo se spremembe v celotni in skupni obremenitvi okolja in ocenjuje se, ali in kako bo
pričakovana dodatna obremenitev okolja, ki je posledica vplivov posega, spremenila obstoječo obremenitev
okolja.
Merila za ovrednotenje sprememb v celotni in skupni obremenitvi izhajajo iz predpisov, ki določajo
standarde kakovosti okolja, opozorilne in kritične vrednosti, stopnje zmanjševanja onesnaženosti okolja in s
tem povezane ukrepe, merila občutljivosti in ranljivosti ter s tem povezano razvrstitev v razrede ali stopnje,
ter posebne pravne režime na varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih ali drugih območjih.
V primerih, ko predpisa ni, se za ocenjevanje vplivov posega upošteva načelo največje razumno možne
stopnje varstva okolja v skladu s tehničnimi zmožnostmi.
Ob tem se je posebna pozornost namenila omilitvenim ukrepom, ki bi morebitne bistvene vplive omilili
tako, da bi postali nebistveni.
Tabela 5: Velikostni razredi za ocenjevanje vplivov posega
Velikostni Opis ocen
Pojasnilo
razred
A ali 5
Poseg ima pozitivne vplive na dejavnik okolja.
vpliv je pozitiven
A ali 5
Poseg ne bo imel vplivov na dejavnik okolja. Posledice vplivov na
vpliva ni
posamezne dejavnike okolja so zanemarljive oz. jih ni.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih prekoračitev oz. kršitev zakonskih
parametrov.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih kršitev varstvenih režimom.
B ali 4
vpliv je nebistven Poseg bo imel nebistvene vplive na dejavnik okolja. Posledice vplivov na
posamezne dejavnike okolja so nebistvene.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih prekoračitev oz. kršitev zakonskih
parametrov.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih kršitev varstvenih režimom.
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Velikostni Opis ocen
razred
C ali 3
vpliv je nebistven
zaradi izvedbe
omilitvenih
ukrepov*
D ali 2

vpliv je bistven

E ali 1

vpliv je uničujoč

Pojasnilo
Poseg bo imel nebistvene vplive na dejavnik okolja zaradi izvedbe
omilitvenih ukrepov. Posledice vplivov na posamezne dejavnike okolja so
nebistvene.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih prekoračitev zakonskih parametrov.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih kršitev varstvenih režimom.
Poseg bo imel bistvene vplive na dejavnik okolja. Na voljo ni omilitvenih
ukrepov*. Posledice vplivov na posamezne dejavnike okolja so bistvene.
Pričakovati je oz. zaznane so prekoračitve zakonskih parametrov.
Pričakovati je oz. zaznane so kršitve varstvenih režimom oz. zakonodaje.
Remediacija dejavnika okolja je mogoča.
Poseg bo imel uničujoče vplive na dejavnik okolja. Na voljo ni
omilitvenih ukrepov. Posledice vplivov na posamezen dejavnik okolja so
uničujoče.
Ni mogoče preprečiti prekoračitev oz. kršitev zakonskih parametrov.
Ni mogoče preprečiti kršitev varstvenega režima.
Remediacija dejavnika okolja ni mogoča.

Legenda:
*Omilitveni ukrepi so lahko po namenu oz. učinku delovanja sledeči:
- preprečevalni; z njim se doseže, da se negativni vpliv niti ne pojavi.
- zmanjševalni; z njim se doseže zmanjšanje vpliva, kar pomeni, da vpliv zaradi posega sicer nastane, se pa z
omilitvenim ukrepom doseže zmanjšanje negativnega učinka vpliva tako, da postane vpliv nebistven oz. sprejemljiv.
- izravnalni; z njim se doseže izravnavo vpliva, kar pomeni, da vpliv zaradi posega sicer nastane, se pa z omilitvenim
ukrepom doseže, da ta vpliv nima negativnega učinka.

V nadaljevanju sledi presejevanje vplivov posega le na tiste dejavnike okolja ter znotraj njih le na tiste
dele okolja za katere je v poglavju 4. Vsebinjenje ugotovljeno, da je presoja potrebna.
Dejavniki, ki se jih presoja:
 Dejavnik okolja: VODA
- Del okolja: Površinske vode (Obratovanje)
- Del okolja: Podzemne vode (Obratovanje)
 Dejavnik okolja: PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Del okolja: Obremenitev s hrupom (Čas gradnje, Čas obratovanja, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Odpadki (Čas gradnje)
Dejavniki, ki se jih ne presoja:
 Dejavnik okolja: VODA
- Del okolja: Površinske vode (Čas gradnje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Podzemne vode (Čas gradnje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Poplavna in erozijska varnost ter plazljivost območja (Čas gradnje, Obratovanje,
Opustitev in odstranitev)
 Dejavnik okolja: TLA
- Del okolja: Poplavna in erozijska varnost ter plazljivost območja (Čas gradnje, Obratovanje,
Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Kakovost tal in njihova uporaba (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
 Dejavnik okolja: KRAJINA
- Del okolja: Krajina in vidna izpostavljenost (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
 Dejavnik okolja: KULTURNA DEDIŠČINA
- Del okolja: Kulturna dediščina (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
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6.2

Dejavnik okolja: ZEMLJIŠČA
- Del okolja: Kakovost tal in njihova uporaba (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
- Del okolja: Gozd in kmetijske površine (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN NARAVNE VREDNOTE
- Del okolja: Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
- Del okolja: Varovana območja (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Ekološko pomembna območja in naravne vrednote (Čas gradnje, Obratovanje,
Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: PODNEBJE
- Del okolja: Podnebne spremembe (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: ZRAK
- Del okolja: Kakovost zraka
Dejavnik okolja: PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Del okolja: Odpadki (Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Svetlobno onesnaževanje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Elektromagnetno sevanje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Vibracije (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Človek in njegovo zdravje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev).
Dejavnik okolja: MATERIALNE DOBRINE
- Del okolja: Materialne dobrine (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev).

Voda

6.2.1 Površinske vode
6.2.1.1 Čas obratovanja
Izpustov v Savinjo ali Strugo v okolici PC Garant ne bo. Padavinska odpadna voda se bo ponikala, iz ceste in
manipulativnih površin gre pred ponikanjem na lovilnike olj.
Komunalna odpadna voda se vodi na čiščenje na CČN Kasaze.
Predvideno je (ocena na podlagi sestanka med Občino Polzela in investitorji dne 4.4.2019), da bi lahko bilo v
PC Garant največ 300 zaposlenih.
Glede na podatek poraba vode/zaposlenega*dan (Hosang, Bischof: Abwassertechnik, 1998), 300 zaposlenih
obremeni komunalno odpadno vodo s 100 PE.
Ob tem je predvidena hidravlična obremenitev (predpostavki, da ČN ne bo projektirana za dovoz grezničnih
vsebin od drugod in hidravlična obremenitev 1 PE = 150 litrov/dan) 15 m3/dan ali 0,36 litra/sek (upoštevano
dvo-izmensko delo – 16 h/dan) oz. okoli 4.200 m3/leto (280 dni v letu). Namreč ob nedeljah in praznikih ne
bo dotoka na ČN oz. bo le to minimalno saj se predvideva obratovanje cone med vikendi v zelo zmanjšanem
obsegu.
CČN Kasaze je obremenjena letno z okoli 35.000 PE, zato dodatnih 100 PE iz PC Garant predstavlja
zanemarljiv delež. Nazivna zmogljivost CČN je 60.000 PE.
Po zdaj znanih podatkih investitorjev (Anton Blaj d.o.o., Edit d.o.o., Recman sistemi d.o.o., idr.) ne bo
nastanka odpadnih industrijski voda, saj bodo tokokrogi zaprti (npr. hladilne vode, mazalna olja ipd.).
V kolikor bi pa v prihodnosti prišlo do potrebe po izpustih ind. odpadnih voda, bo treba le-te pred vtokom v
kanalizacijsko omrežje na CČN Kasaze predhodno ustrezno očistiti na industrijski ČN.
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6.2.2 Podzemne vode
6.2.2.1 Čas obratovanja
Na območju PC Garant se bodo ponikale padavinske (odpadne) vode.
Predvidene so 3 ponikovalnice. Skupna površina utrjenih asfaltnih površin znaša 5778,25 m2.
Skupna površina strešnih površin znaša 18468,92 m2. SKUPAJ ca: 24.246 m2.
Koeficient odtoka je definiran glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča in za utrjene površine in strehe
znaša φ = 0.85.
Letna povprečna količina padavin v Polzeli je 1.300 mm.
 Letna količina ponikanih voda = 24.246 m2 * 0,85 * 1,3 m/leto = 26.792 m3.
Ta voda toplotno ali kemijsko ne bo obremenjena.
V DGD so predvidene sledeče tehnične rešitve ponikovalnic:
Kanalizacija za padavinske vode je dimenzionirana po tabeli PRANDTL – COLEBROOK, Kb=0,067 (mm)
za PVC cevi, ob upoštevanju intenzitete naliva q = 256 l/sek/ha, t = 10 min, n = 0,2; Za dimenzioniranje
lovilca olja se upošteva intenziteta naliva q = 119 l/sek/ha, t = 15 min, n=1.
(2 leti). Koeficient odtoka je definiran glede na pozidavo, nagib in vrsto zemljišča in za utrjene površine
znaša φ = 0.85 in za zelenice znaša φ = 0.15.
Glede na zgoraj navedene pogoje se je izbral lovilec olja fi 1200 mm z razbremenilnikom, Aquareg S:
- Pred prvo ponikovalnico: Aquareg S 30 BP S-I-P
- Pred drugo ponikovalnico: Aquareg S 40 BP S-I-P
- Pred tretjo ponikovalnico: Aquareg S 80 BP S-I-P.
Skupna površina utrjenih asfaltnih površin znaša 5778,25 m2.
Skupna površina strešnih površin znaša 18468,92 m2.
Sledita prereza predvidenih ponikovalnic.

Slika 14: Podolžni prerez ponikovalnice (vir [56])
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Slika 15: Prečni prerez ponikovalnice (vir [56])
Ponikovalnice (3 kom), Ф 1500 mm se izvedejo po priloženem detajlu in so iz perforiranih betonskih cevi, ki
se obsujejo s kroglami Ф 30 – 80 mm. Ponikovalnice se na vrhu prekrije z LTŽ pokrovom Ø 600 mm, 250
kN-nepovozne površine, ki je vstavljen v AB venec. Pokrovi se morajo odpirati samo s posebnim ključem in
so brez odprtin. Dolžine ponikovalnic Ф 1500 mm so:
- PP1 : skupna dolžina 54 m
- PP2: skupna dolžina 70 m
- PP3 : skupna dolžina 54 m.
Ugotovimo lahko, da bi v primeru močnega naliva iz streh in asfaltnih površin v 10 minutah odteklo 372 m3
vode na ponikanje. Skupen pretok bi znašal 620 l/sek.
Geološko podlago sestavljajo prodni zasipi Savinje iz časa aluvija. Pod nanosom srednje gostega peščenega
in slabo granuliranega proda se v globini okoli 10 m pod koto posega prične digocenski peščeni lapor (vir
[13]).
Na območju posega oz. PC Garant so tla umetno izravnana, nasuta in večinoma asfaltirana oz. pozidana.
Pod nasutjem, ki je globine okoli 1 metrov in je sestavljeno iz rahlih rečnih nanosov in mestoma verjetno še
iz ostankov starih porušenih objektov, se prične vrhnja matična podlaga – nasuti prod (vir [13]).
Ugotovimo lahko, da bodo ponikovalnice v prodnatem telesu nanosa Savinje, kar pomeni, da je
ponikanje mogoče.
Podtalnica je na globini med 4 - 6 m. Višina talne vode je zaradi bližine Savinje in dobre prepustnosti tal
vezana na koto vodostaja reke. Tok podtalne vode teče v smeri SZ-›JV oz. v smeri toka Savinje, ki je tudi
eden od virov napajanja podtalne vode (viri [34], [13]). Na sliki 9. je prikaz polja podtalne vode Spodnja
Savinjska dolina.
Dno ponikovalnic bo okoli 3 m pod koto terena. Ugotovimo lahko, da bo dno ponikovalnic nekoliko nad
koto podtalnice, torej bo vmes še 1 – 2 m debela plast proda.
Ugotavljamo tudi, da bo sistem predčiščenja na lovilnikih olj ustrezen ter da ne bo vpliva na vodni vir pitne
vode, ki je oddaljen okoli 1,2 km v smeri JV.
Opozarjamo pa na izpolnjevanje zakonskih zahtev glede vzdrževanja in nadzora oljnih lovilnikov.
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6.3

Prebivalstvo in zdravje ljudi

6.3.1 Uvod
Za ZN Garant ni bilo izvedenega postopka CPVO, ker ni bilo tega zahtevano takrat s strani pristojnega
ministrstva. Prav tako CPVO ni bil izveden v postopku OPN (2011). Je pa v izvedbi postopek CPVO za SD2
OPN, ki je v teku.
Na okoljsko poročilo (Matrika ZVO d.o.o.) je s strani MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje pridobljeno mnenje o ustreznosti, št. 35409-145/2016/22, z dne 14.12.2017. Plan in
poročila sta bila javno razgrnjena. Kot že rečeno, je SD2 OPN trenutno v fazi Predloga, 2. mnenja še niso
pridobljena.
V nadaljevanju povzemamo ugotovitve okoljskega poročila za območje PC Garant (vira [29], [30]).
Ker se na območju stikata rabi prostora industrija (I) in stanovanjsko območje (raba SS), je območje zaznano
kot konfliktno16.
Slika prikazuje stik cone in poselitve.

Slika 16: Prikaz konfliktnega območja na območju PC Garant (vir [29])
Legenda slike:
Rumena–stanovanjske površine (SS)
Vinsko rdeča–industrijske površine (I)
Zelena-zelene površine (ZD)
Modra linija-meja konfliktnega območja

V konfliktnem območjih je okoli 30 objektov s hišnimi številkami. Gre izključno za enostanovanjske hiše.
Ocenjujemo, da na tem območju prebiva okoli 120 prebivalcev.
16

Konfliktno območje je območje/pas širine 50 m, kjer se stikajo čista območja stanovanj (SS) ali še nepozidana območja stanovanj
z območji proizvodnih dejavnosti (IP) ali območij pridobivanja mineralnih surovin (LN). Na takšnih območjih je pričakovati večji
(tudi nesprejemljiv) vpliv emisij na prebivalce, ki tam bivajo. Na območju mora bivati minimalno 50 prebivalcev (definicijo k.
območja je izdelalo podjetje Matrika ZVO d.o.o. za potrebe poročil v postopkih CPVO in presoj vplivov na okolje).
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V PC Garant, po pregledu lokacije in podatkih ARSO, ni:
- povzročiteljev takšnih emisij, da bi po 17. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
- takšnih naprav ali dejavnosti, da bi po 68. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
(IPPC)
- takšnih obratov, da bi po 86. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (SEVESO).
- ni HOS/HHOS17 zavezancev.
- ni velikih kurilnih naprav18 (vira [1], [4]).
V okoljskem poročilu oz. v aneksu k okoljskem poročilu (Matrika ZVO d.o.o. , št. OP_04a.17, z dne
16.12.2018) so zapisani sledeči omilitveni ukrepi. Le-ti so vneseni v Predlog SD OPN. Odločba CPVO o
sprejemljivosti plana na okolja še ni izdana.
Ob upoštevanju načela previdnosti iz 8. člena ZVO-1 je v obliki PIP treba v plan vnesti sledeče omilitvene
ukrepe (OU). Ukrepi imajo preventivni namen:
- V PC Garant ne sme obratovati naprava, ki lahko povzroči onesnaževanje večjega obsega. Gre za
naprave, ki morajo po 68. členu Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09
– ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg) (v nadaljevanju
ZVO-1) bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (t.i. IED dovoljenje, nekoč IPPC).
- V PC Garant ne sme biti obrata iz 18. člena ZVO-1. Gre za obrate z večjimi količinami nevarnih
snovi (t.i. SEVESO obrat) za katere je treba po 86. členu ZVO-1 pridobiti okoljevarstveno
dovoljenje.
- V PC Garant se ne sme izvajati takšnih dejavnosti, ki bi za posledico imele takšne emisije v zrak, da
bi po 17. členu ZVO-1 in 6. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov emisij (Uradni
list, RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje.
- V PC Garant se ne sme izvajati takšnih dejavnosti, ki bi za posledico imele takšne emisije v zrak, da
bi po 17. členu ZVO-1 in 6. členu Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov emisij (Uradni
list, RS, št. 31/07, 70/08, 61/09, 50/13) bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje.
- V PC Garant se ne sme biti takšnih virov hrupa, kateri bi na stiku cone s stanovanjskimi površinami
(raba SS) (ograja okoli cone) presegali imisijske mejne vrednosti za III. SVPH, ki po Uredbi o
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) znašajo Ldan 58 dB, Lvečer 53
dB, Lnoč 48 dB in Ldvn 58 dB.
- Vsi viri hrupa skupaj ne smejo presegati v okoliškem poseljenem območju mejnih vrednosti za
celotno obremenitev, ki znaša Lnoč 50 dB in Ldvn 60 dB.
- V PC Garant ne sme biti velikih kurilnih naprav19 po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz malih in
srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 24/13, 2/15, 50/16 in 17/18).
17

HOS-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.
18
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).
19
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).

stran 70

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

-

V coni ne sme potekati takšnih dejavnosti, ki bi imele za posledico emisije smradu (npr. zbiranje
/obdelava organskih odpadkov ipd.)
Na fasadah obstoječih ali predvidenih objektov, ki so obrnjene v smeri stanovanjskih hiš ali ob teh
fasadah, ki mejijo na poseljeno območje ulice Savinjsko nabrežje ne sme biti naprav ali izpustov,
kjer nastajajo emisije snovi, toplote ali valovanja (npr. klima naprave, toplotne črpalke, izpusti iz
lakirnic ipd.).

POZOR!
Vpliv posega na podzemne vode (vire pitne vode) je analiziran v poglavju 6.2.2 Podzemne vode.

6.3.2 Obremenitve s hrupom
6.3.2.1 Čas gradnje
Gradbena dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do
18. ure, ob sobotah od 6. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo (vir [50]).
Opis gradbenih del je v poglavju 2.2.1.4. Tam so tudi navedeni stroji in mehanizacija, ki se bodo predvidoma
uporabili v času gradbenih del.
Za potrebe PVO se je izvedel informativni izračun vrednosti kazalcev hrupa kombinacije najhrupnejših
strojev, ki se bodo tudi časovno največ uporabljali. Gre za sledečo mehanizacijo:
- eden (1) bager rovokopač,
- dva (2) tovornjaka prekucnika za odvoz/dovoz materialov,
- eden (1) stroj za kompaktiranje nasutja in asfalta (vibracijski valjar).
Vrednosti kazalcev hrupa se je ocenilo s pomočjo mednarodnega standarda ISO 9613-2, ob naslednjih robnih
pogojih in predpostavkah:
- Gradnja bo obsegala sledeča tipična dela:
o
izkopavanje zemljine in njeno nakladanje na tovornjake
o
pretovarjanje ali začasno skladiščenje materiala
o
transport zemeljskega izkopa znotraj gradbišča (odrivanje z buldožerjem,
premeščanje z rovokopači)
o
nasipavanje/zasuvanje terena/nasipov cest.
- Trajanje del: 6 mesecev.
- V obratovanja gradbišča bodo delovali sočasno (predpostavka): 1 bager rovokopač, 2 tovornjaka
prekucnika, 1 stroj za kompaktiranje (vibracijski valjar). Pnevmatskih kladiv (t.i. pickhamerjev) ali
miniranja ne bo treba uporabljati. Drobilnik kamenja ne bo potreben.
- Čas obratovanja virov hrupa: Ocenjujemo, da bosta tovornjaka prekucnika in bager ter buldožer
efektivno obratovali v povprečju 2 uri/dan, vibracijski valjar pa v povprečju 1 uro/dan. Vsi stroji
bodo hkrati delovali 1 uro/dan.
- Velikost gradbišča: okoli 0,4 ha.
- Pri izračunu je upoštevana ovira – ograja med cono in stanovanjskim območjem. Ograja je polna,
visoka okoli 2,5 m. Ograja je iz pločevine.
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Slika 17: Ograja med PC Garant in stanovanjskim naseljem (vir [7])
-

Omenjeno kombinacijo strojev in naprav se obravnava glede na oddaljenost bližnjih stanovanjskih
objektov (30 – 200 m) kot točkovni vir hrupa. Ocenili smo sledeče težišče-točko vira hrupa
gradbišča:

ograja

Slika 18: Ocena težišča-točke vira hrupa ob gradnji
Legenda:
rdeči krog – težišče/točka vira hrupa gradbišča

Gradbeni stroji bodo delovali in se gibali po celotnem območju gradbišča, ki ga zato lahko obravnavamo kot
površinski vir hrupa.
Zvočne moči strojev, ki bodo delovali med gradnjo, so vzete po dovoljenih zvočnih močeh za stroje, ki se jih
uporablja na prostem, določa pa jih Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem (Uradni
list RS, št. 106/02, 50/05, 49/06, 17/11-ZTZPUS-1).
- Za kamion prekucnik z neto močjo P večjo od 55 kW je največja dovoljena zvočna moč 82+11
log(P). Neto moči kamionov prekucnikov se gibljejo od 90-150 kW. Vzeli smo srednjo vrednost 120
kW, kar pomeni največjo dovoljeno zvočno moč 105 dBA.
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Neto moči srednje velikih in velikih bagerjev rovokopačev se gibljejo od 60-120 kW. Za srednjo
moč 80 kW dobimo največjo dovoljeno zvočno moč 103 dBA.
Vibracijski valjar: Enak preračun kot za npr. kamion prekucnik. Maks. zvočna moč 109 dBA.

Izračun:
 Lvir1 (obratujejo vsi stroji hkrati)=10*log[1(vibracijski valjar)*10109x0,1 + 2(tovornjak)*10105x0,1
+1(bager)*10103x0,1 ] = 110,1 dBA
t1=1 h/dan
 Lvir2 (obratujejo vsi stroji hkrati razen vibracijskega valjarja)=10*log[2(tovornjak)*10105x0,1 +1(bager)*10103x0,1]= 103,8
dBA
T2=1 h/dan
Povprečne vrednosti kazalca hrupa v dnevnem času na oddaljenosti 1 m od izbrane točke vira hrupa se
izračuna po enačbi:
 Ldan,ref = 10*log (∑(1/12)*10 0,1 * Lvir *tdan)) (dBA)
 Ldan,ref = 100,0 dBA
Z razdaljo vrednost kazalca hrupa pade in sicer po enačbi:
 Leq=Leq,ref – [8 + 20*log(d/dref)]
dref = 1 m
d = razdalja od vira hrupa
Leq,ref = povprečne izračunane vrednosti kazalcev hrupa na razdalji 1 m
Pri najbližji stanovanjski hiši (Savinjsko nabrežje 110), katere fasada je od točke vira hrupa oddaljena 30 m,
je izračunana sledeča vrednost kazalca hrupa:
 Ldan = Ldan,dref – [8+20*log(d/dref)]=100,0 – [8 + 20*log (30/1)] = 59,4 dBA (izračuna vrednost brez
upoštevanja ograje)
Podatkov o protihrupni učinkovitosti obstoječe ograje ni.
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list, RS, št. 43/2018) so v Prilogi 1,
preglednici 5. navedene mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča gradbišče. Za dnevni čas (Ldan) le
ta znaša 65 dBA.
Vidimo, da je izračunana vrednost hrupa v času gradnje za več kot 5 dBA nižja od mejne.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).

6.3.3 Obratovanje
6.3.3.1 Projekcija hrupa dejavnosti
Presojana komunalna oprema sama po sebi ni vir hrupa, torej ni neposrednega vpliva. Ima pa lahko cesta v
coni posreden vpliv, saj bo »omogočala« promet in s tem hrup vozil ter posledično tudi delovanje same cone.
V tem poglavju se bo preveril vpliv predvidene kovinske dejavnosti (Anton Blaj d.o.o.), ki bo locirana
najbližje stanovanjskemu območju Savinjskega nabrežja. Na tem stiku cone in poselitve je pričakovati
največji vpliv hrupa.
Stanovanjski objekti so od proizvodne hale oddaljeni 20 – 35 m. Trenutno je vmes pločevinasta ograja,
višine ca 2,5 m (glejte prilogo 2).
Poselitev se stika tudi s trgovsko dejavnostjo (Matis d.o.o., prodaja pohištva), ki pa s stališča hrupa ni
problematična.
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Ulica Savinjsko nabrežje

tovarna Blaj d.o.o.

Slika 19: Prikaz stika kovinske dejavnosti ter poselitve (vir [29])
V nadaljevanju povzemamo osnovne podatke o predvideni kovinski dejavnosti podjetja Anton Blaj d.o.o. na
tej lokaciji (vir [48]).
Podjetje bo na to lokacijo preselilo proizvodnjo specialnih vijakov, ki so vključeni v kritične dele naprav v
ladjah, ladjedelnicah, vlakih ter železniški infrastrukturi, hidrocentralah in strojegradnji.
Predvideno število zaposlenih v PC Garant bo okoli 90.
Podjetje bo na novi lokaciji implementiralo napredni proizvodni proces, oz. združilo, avtomatiziralo in
centraliziralo obstoječe procese. Posledično se bodo skrajšali časi končne faze obdelave, optimizirala se bo
poraba vhodnih materialov, zmanjšala poraba energije.
Podjetje ima uvedena standarda vodenja kakovosti ISO 9.001:2015 ter vodenja okolja ISO 14.001:2015.
Na sedanji lokaciji proizvodnje v Grižah, občina Žalec so zadnje meritve hrupa v okolju opravljene leta
2017. V nadaljevanju povzemamo rezultate (vir [49]).
Meritve so se izvajale pri najbližji stanovanjski hiši, ki je oddaljena okoli 20 m od vira hrupa, ki obsega
celotno proizvodnjo za izdelavo vijakov in stružnih delov, transport in manipulacijo.
Rezultati meritev in izračunanih kazalcev hrupa:
- Ldan = 51 dBA. Merilna negotovost 2,9 dBA. Zakonska mejna vrednost iz Uredbe o mejnih
vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) znaša 58 dBA.
- Lveč = 45 dBA. Merilna negotovost 3,4 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe 53 dBA.
- Lnoč = 41 dBA. Merilna negotovost 3,0 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 48 dBA.
- Ldvn = 51 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 58 dBA.
Vidimo, da so vrednosti hrupa v vseh obdobjih dneva za 4 – 7 dBA nižje (ob upoštevanju merilne
negotovosti) od mejnih vrednosti.
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Analogno lahko ocenimo, da bo tudi imisijski hrup podjetja pri najbližjih hišam nižji od mejnih
vrednosti. Podjetje planira obstoječo pločevinasto ograjo nadomestiti s protihrupno ograjo, kar bo
dodatno znižalo ravni emitiranega hrupa.
Podjetje Recman Sistemi d.o.o. (o.p. Kobe, dodano 9.7.2019).
V hali lastnika podjetja Edit d.o.o. deluje od februarja 2019 najemnik (Recman Sistemi d.o.o.), ki plastično
embalažo predeluje v plastični granulat (vhodna surovina za pridelavo plastičnih izdelkov). Proizvodno
enoto v grobem sestavljajo mlin, ekstrudor ter sekalec. Podjetje obratuje 24 h/dan (3 izmene), 5 dni v tednu.
Ob sobotah obratuje občasno (ustni vir: direktor podjetja, 8.7.2019).
Na dan 8.7.2019 smo pridobili informacijo, da je podjetje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega
dovoljenja na ARSO ter v inšpekcijskem postopku okoljske inšpekcije. Odločba inšpekcije je napisana,
investitor jo še ni prejel na dan 8.7.2019. Je pa po zagotovilih investitorja znano, da je v odločbi navedena
obveza izvedbe prvega ocenjevanja hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter prve meritve emisij v zrak.
Oboje je treba izvesti pri polnem obratovanju enote. V kolikor bi meritve izkazovale prekoračitve mejnih
vrednosti, bi investitor moral izvesti tehnične ali druge ukrepe za znižanje emisij pod ravni mejnih.
Podjetje ne izvaja te dejavnosti tudi na drugih lokacijah, zato ni moč oceniti vplive v PC Garant na podlagi
analogij.
6.3.3.2 Projekcija hrupa prometa
V nadaljevanju povzemamo še izračun hrupa zaradi prometa PC Garant. Naj omenimo, da prometne študije
za PC ni narejene, zato smo se pri izračunu oprli na podatke oz. predvidevanja obstoječih podjetij v coni. (vir
[50]).
Cesta iz PC Garant se bo priključila na novo cesto – obvoznico, ki bo potekala južno ob železnici, prečkala
Strugo na lokaciji trenutne brvi in se priključila na Cvetlično ulico.
Interna cesta PC Garant je v najbližji točki do najbližje hiše v ulici Savinjsko nabrežje oddaljena okoli
20 m.
Ocenjuje se sledeči promet, ob predpostavki največje zasedenosti cone - 300 zaposlenih. Pred vstopom v
cono bo parkirišče (na lokaciji obstoječega) za okoli 100 vozil. Večina zaposlenih bo vozila puščalo na tem
parkirišču.
Ocenjeni dnevni promet je sledeči:
- Tovorna vozila s priklopniki (t.i. šleperji): 3 dovoz/odvoz
- Tovornjaki: 10 dovozi/odvozi.
- Kombiji: 60 dovozov/odvozov.
- Osebna in dostavna vozila: 200 dovozov/odvozov.
Skupni PLDP: 550. V tej številki so upoštevani še dovozi/odvozi strank, dobaviteljev, upravljavci javne
komunalne infrastrukture ipd., skratka ves promet.
- Projektna hitrost: 30 km/h.
Iz zgornjih podatkov torej sledi, da bo PLDP ceste iz PC Garant na obvoznico znašal 550. Iz tega podatka
bomo naredili izračun hrupa – imisije – pri najbližjih objektih z varovanimi prostori v ulici Savinjsko
nabrežje (glej sliko 1 in 2).
Izračun širjenja hrupa v prostoru zaradi prometa se je izdelal po standardu XP S31-133 in po francoski
metodi ocenjevanja “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)”, navedena v “Arrzte du 5 mai 1995 relatif
au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995” ter po metodi mednarodnega
standarda ISO 9613-2.
Informativna ocena vrednosti kazalcev hrupa se je naredila ob naslednjih predpostavkah (glede na Prilogo 3.
Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18) - v nadaljevanju tega
poglavja uredba):
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PLDP (10 letno plansko obdobje): 550
vrste vozil:
- PLDP lahkih vozil (vozila neto nosilnosti manjše od 3,5 tone): 470
- PLDP težkih oz. tovornih vozil (vozila neto nosilnosti večje ali enake 3,5 tone, ocenjen delež 15 %):
80
Ocenjena distribucija PLDP po obdobjih dneva (vsi dnevi, razen nedelj in praznikov):
- PLDPdan (6:00–18:00; 0,80): 376 lahkih in 64 tovornih vozil
- PLDPveč (18:00-22:00; 0,15): 70 lahkih in 16 tovornih vozil
- PLDPnoč (22:00–6:00; 0,05): 23 lahkih in 0 tovornih vozil (ne bo)
hitrost: 30 km/h,
vrsta prometnega toka: stalni in stoječi promet (stop znak, dostop na prednostno cesto ob izvozu iz cone),
vzdolžni profil cestišča: horizontalno vozišče,
kategorija površine vozišča: gladki asfalt (ni popravka ravni hrupa),
v oceni vrednosti kazalcev hrupa nismo upoštevali atmosferskih vplivov.

Tabela 6: Izračunane imisije hrupa glede na oddaljenost od ceste PC Garant
Oddaljenost Ldan
Mejna
Lveč
Mejna
Lnoč
Mejna
Ldvn
Mejna
od roba
(izračun) vrednost*
(izračun) vrednost
(izračun) vrednost
(izračun) vrednost
ceste
(dBA)
Ldan(dBA)
(dBA)
Lveč*(dBA)
(dBA)
Lnoč*(dBA)
(dBA)
Ldvn*(dBA)
(metri)
20
51
65
49
60
42
55
51
65
40
48
46
39
48
Legenda
* MV - mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba ceste ali železniške proge in obratovanje večjega
letališča v III. območju varstva pred hrupom. MV so določene v preglednici 3. Priloge 1. uredbe

Izračun je pokazal, da bo hrupa prometa ceste PC Garant za več kot 10 dBA nižji od mejnih vrednosti
pri najbližjem objektu na naslovu Savinjsko nabrežje 110.
V kolikor ocenimo kumulativen (skupen) hrup prometa in dejavnosti cone, lahko seštejemo dva vira hrupa
po enačbi:
 Lp_skupni (dBA )=10*log [10Lp1x0,1 + 10Lp2x0,1]
Največji kumulativni hrup lahko pričakujemo pri stanovanjskem objektu na naslovu Savinjsko nabrežje 108.
Izračunani kazalci hrupa so:
- Ldan = 55 dBA. Zakonska mejna vrednost iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18) znaša 58 dBA.
- Lveč = 49 dBA. Merilna negotovost 3,4 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe 53 dBA.
- Lnoč = 45 dBA. Merilna negotovost 3,0 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 48 dBA.
- Ldvn = 55 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 58 dBA.
Izračun je pokazal, da bo kumulativen hrup (celotna obremenitev s hrupom zaradi delovanja PC
Garant) pri najbližjem stanovanjskem objektu nižji od mejnih vrednosti.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).

6.3.4 Opustitev ali odstranitev
V času gradnje - odstranitveno/rušitvenih del bi bil hrup podoben kot v času gradnje.
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OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).
V kolikor bi prišlo do opustitve cone emisij hrupa več ne bi bilo, vpliv bi bil pozitiven.

OCENA VPLIVA: POZITIVEN VPLIV (A).

6.3.5 Odpadki
6.3.5.1 Čas gradnje
Nosilec posega bo imel v času gradbenih del po Uredbi o odpadkih (Uradni list, RS št. 37/15) status
povzročitelja odpadkov.
Na lokaciji gradbišča ne bo naprav za obdelavo gradbenih odpadkov – ne bo obdelave (gradbenih)
odpadkov.
Odpadki zbrani v času gradnje se bodo začasno skladiščili na lokaciji gradbišča ter predali pooblaščenim
organizacijam.
Gradbena dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do
18. ure, ob sobotah od 6. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo. Čas gradbenih del
je ocenjen na 6 mesecev.
Priprave betona na sami lokaciji ne bo.
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (v nadaljevanju NGGO) je izdelan (vir [44]), kar je skladno z
določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), 5. členom,
2. alineja, kjer stoji zahteva po NGGO, če količina zemeljskih izkopov presega 1.000 m3. V nadaljevanju
sledi povzetek iz NGGO.
Zemeljska dela bodo obsegala izkope, izdelavo posteljice in nasipov.
Izkopi se bodo izvedli na površini okoli 4.000 m2, saj je dolžina ceste okoli 500 m, širina okoli 7 m, dodati je
treba še obračalni plato in 3x ponikovalnice.
Povprečna globina izkopa bo okoli 80 cm. Od tega okoli 15 cm predstavlja obstoječi asfalt oz. bitumenska
podloga, ostala plast debeline okoli 65 cm pa predstavlja nasuti material, ki je sestavljen iz rahlih rečnih
nanosov in mestoma verjetno še iz ostankov starih porušenih objektov.
Izkopov bo torej okoli 3.200 m3. Polovica izkopov se bo porabilo za nasutja, zasipavanja, idr. na licu mesta,
ostali del, okoli 1.600 m3 se bo odpeljal na gradbeno deponijo.
Gradbena deponija, velikosti okoli 200 m2, bo na parcelah 962/6 ali 962/7, obe k.o. Spodnje Gorče ali
1125/48 ali 1125/55, obe k.o. Polzela. Lokacija se bo določila v času gradbenih del. Na tej deponiji se bo do
odvoza skladiščilo gradbene odpadke.
Del zemeljskih izkopov se bo torej ponovno uporabilo na mestu posega oz. na istem gradbišču. To je, glede
na 4. člen Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08) mogoče,
ker se bo lahko štelo, da zemeljski izkop ne bo onesnažen z nevarnimi snovmi tako, da bi se moral uvrstiti
med nevarne gradbene odpadke v skladu z Uredbo o odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15, 69/15), ker bo:
- prostornina izkopa manjša kot 30.000 m3 in (predvidevamo), da med izkopavanjem ne bo opažena
onesnaženost z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega mineralnega
materiala.
Predvidevanje, da tla niso onesnažena z oljem, bitumenskimi mešanicami ali odpadki, ki niso iz naravnega
mineralnega materiala, temelji na dejstvu, da nikoli ni na območju potekalo skladiščenje naftnih derivatov,
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da ni bilo na območju posega oz. v neposredni bližini kakšnih izrednih dogodkov (npr. prevrnitev cisterne z
naftnimi derivati na lokalni cesti, ki poteka v bližini), ipd.
Zaradi prisotnosti relativno številčne gradbene mehanizacije (glej 2.2.1.4 Tehnologija gradnje) obstaja
potencialna nevarnost izrednega dogodka izlitja naftnih derivatov, maziv ali olj iz te mehanizacije v tla.
Verjetnost takšnega dogodka je po naši oceni zelo majhna, kljub temu pa obstaja. Ocenjujemo, da bi se ob
tovrstnem dogodku lahko onesnažilo okoli 0,7 m2 tal v prostornini okoli 0,2 m3. V NGGO je predvideno, da
se takšna tla nemudoma po dogodku odstrani z žlico bagerja (gre za odpadek 17 05 03*) ter se ga z njim tudi
odpelje na gradbiščno deponijo v za to predvideni ločeni kovinski zabojnik, prostornine 1 m3. Dogodek bi se
zabeležil v gradbeni dnevnik.
6.3.5.2 Ostali odpadki
V času gradnje bodo predvidoma nastala(i)(e):
- odpadna olja in tekoča goriva, ki bodo nastali ob obratovanju gradbene mehanizacije. Gre za
odpadke skupine 13.
- odpadna embalaža (absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni
drugje). Gre za odpadke skupine 15.
- odpadne baterije, ki bodo nastale pri uporabi raznih tehničnih pripomočkov (npr. laserski merilnik
razdalje, kotov, IR merilnik temperature površine ipd.). Gre za odpadek skupine 16.
- gradbeni odpadki, skupine 17.
- komunalni odpadki, ki bodo nastali zaradi osnovnih potreb ljudi na gradbišču. Gre za odpadek
skupine 20.
Sledeča tabela prikazuje predvidene količine nastalih odpadkov v času gradnje.
Tabela 7: Predvidene vrste odpadkov v času gradbenih del
Številka
odpadka**
13 01 13*
13 02 05*
13 02 06*
15 01 10*
15 02 03
16 06 04
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 05 03*
17 05 04
17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 03 01

Naziv odpadka
Druga hidravlična olja
Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v
15 02 02
Alkalne baterije (razen 16 06 03)
Beton
Les
Steklo
Plastika
Bitumenske mešanice, ki niso naveden pod 17 03 01
Aluminij
Železo in jeklo
Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03
Mešani gradbeni odpadki
Papir ter karton in lepenka
Steklo
Mešani komunalni odpadki

Predvidene količine
kg
m3
20
20
100
50
0,3
100
5
40.000
2000
400
500
1.140.000
100
100
400
3.040.000
3.000
50
800
8000

0,5

20
5
0,2
2
600

0,2
1.600
0,3
0,3
10

Opomba:
*zvezdica označuje nevarne odpadke
**termin »klasifikacijska številka odpadka« iz Uredbe o odpadkih (Ur. l. RS, št. 103/11), ki ne velja več, prav tako ne velja več.
Uporablja se termin številka odpadka.
Seznam odpadkov je določen v prilogi Odločbe Komisije z dne 3. maja 2000 o nadomestitvi Odločbe 94/3/ES o oblikovanju seznama
odpadkov skladno s členom 1(a) Direktive Sveta 75/442/EGS o odpadkih in Odločbe Sveta 94/904/ES o oblikovanju seznama
nevarnih odpadkov skladno s členom 1(4) Direktive Sveta 91/689/EGS o nevarnih odpadkih (UL L št. 226 z dne 6. 9. 2000, str. 3;
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Odločba 2000/532/ES), zadnjič spremenjene s Sklepom Komisije z dne 18. decembra 2014 o spremembi Odločbe Komisije
2000/532/ES o seznamu odpadkov v skladu z Direktivo 2008/98/ES Evropskega parlamenta in Sveta (UL L št. 370 z dne
30. 12. 2014, str. 44; Sklep 2014/955/EU), (v nadaljnjem besedilu Odločba 2000/532/ES).

Sledeča tabela prikazuje način ločenega zbiranja odpadkov v času gradnje.
Tabela 8: Predvidene vrste odpadkov v času gradbenih del
Številka
odpadka**
13 01 13*

Naziv odpadka

Odpadki, ki se bodo zbirali ločeno na
gradbišču (DA/NE)

Način zbiranja

Druga
hidravlična olja

13 02 05*

Mineralna
neklorirana
motorna olja,
olja prestavnih
mehanizmov in
mazalna olja

Olja se bo zbiralo v 200 l kovinskem sodu
na katerem bo jasno navedeno, da gre za
nevarne odpadke – olja s številkami
odpadkov: 13 01 13*, 13 02 05*, 13 02
06*
Sod bo lociran na gradbiščni deponiji. Bo
na rešetkastem podstavku pod katerim bo
lovilec (lovilni zbiralnik).
V pisarniškem kontejnerju bo shranjen
lijak s pomočjo katerega se lahko pretaka
olje v 200 l sod.

13 02 06*

Sintetična
motorna olja,
olja prestavnih
mehanizmov in
mazalna olja

15 01 10*

NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), lesom (17 02
01), steklom (17 02 02), plastiko (17 02 03),
bitumenskimi mešanicami, ki niso navedene
pod 17 03 01 (17 03 02), aluminijem (17 04
02), železom in jeklom (17 04 05), mešanimi
gradbenimi odpadki (17 09 04)i odpadki (17
09 04)
DA

5 m3 kovinski odprti kontejner (t.i. abrol
kontejner)
Lociran bo na gradbiščni deponiji.

17 01 01

Embalaža, ki
vsebuje ostanke
nevarnih snovi
ali je
onesnažena z
nevarnimi
snovmi
Absorbenti,
filtrirna
sredstva,
čistilne krpe in
zaščitna
oblačila, ki niso
navedeni v 15
02 02
Alkalne baterije
(razen 16 06 03)
Beton

NE – skupaj z: mineralnimi nekloriranimi
motornimi olji, olji prestavnih mehanizmov in
mazalnimi olji (13 02 05*), sintetičnimi
motornimi olji, olji prestavnih mehanizmov in
mazalnimi olji (13 02 06*)
NE – skupaj z: drugimi hidravličnimi olji (13
01 13*), mineralnimi kloriranimi motornimi
olji, olji prestavnih mehanizmov in mazalnimi
olji (13 02 04*), sintetičnimi motornimi olji,
olji prestavnih mehanizmov in mazalnimi olji
(13 02 06*), drugimi motornimi olja, olji
prestavnih mehanizmov in mazalnimi olji (13
02 08*)
NE – skupaj z: drugimi hidravličnimi olji (13
01 13*), mineralnimi kloriranimi motornimi
olji, olji prestavnih mehanizmov in mazalnimi
olji (13 02 04*), mineralnimi nekloriranimi
motornimi olji, olji prestavnih mehanizmov in
mazalnimi olji (13 02 05*), drugimi motornimi
olja, olji prestavnih mehanizmov in mazalnimi
olji (13 02 08*)
DA

17 02 01

Les

15 02 03

16 06 04

NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), lesom (17 02
01), steklom (17 02 02), plastiko (17 02 03),
bitumenskimi mešanicami, ki niso navedene
pod 17 03 01 (17 03 02), aluminijem (17 04
02), železom in jeklom (17 04 05), mešanimi
gradbenimi odpadki (17 09 04)
NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), betonom (17
01 10), steklom (17 02 02), plastiko (17 02
03), bitumenskimi mešanicami, ki niso
navedene pod 17 03 01 (17 03 02), aluminijem
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100 l plastični zabojnik s pokrovom.
Lociran bo na gradbiščni deponiji.

20 l plastična posoda.
Locirana bo v pisarniškem kontejnerju.
5 m3 kovinski odprti kontejner (t.i. abrol
kontejner)
Lociran bo na gradbiščni deponiji.
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17 02 02

Steklo

17 02 03

Plastika

17 03 02

Bitumenske
mešanice, ki
niso navedene
pod 17 03 01

17 04 02

Aluminij

17 04 05

Železo in jeklo

17 05 03*

Zemlja in
kamenje, ki
vsebujeta
nevarne snovi

17 05 04

Zemlja in
kamenje, ki
nista navedena
v 17 05 03
Mešani
gradbeni
odpadki

17 09 04

20 01 01

Papir ter karton
in lepenka

20 01 02

Steklo

(17 04 02), železom in jeklom (17 04 05),
mešanimi gradbenimi odpadki (17 09 04)
NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), betonom (17
01 10), lesom (17 02 01), plastiko (17 02 03),
bitumenskimi mešanicami, ki niso navedene
pod 17 03 01 (17 03 02), aluminijem (17 04
02), železom in jeklom (17 04 05), mešanimi
gradbenimi odpadki (17 09 04)
NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), betonom (17
01 10), lesom (17 02 01), steklom (17 02 02),
bitumenskimi mešanicami, ki niso navedene
pod 17 03 01 (17 03 02), aluminijem (17 04
02), železom in jeklom (17 04 05), mešanimi
gradbenimi odpadki (17 09 04)
NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), betonom (17
01 10), lesom (17 02 01), steklom (17 02 02),
plastiko (17 02 03), aluminijem (17 04 02),
železom in jeklom (17 04 05), mešanimi
gradbenimi odpadki (17 09 04)
NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), betonom (17
01 10), lesom (17 02 01), steklom (17 02 02),
plastiko (17 02 03), bitumenskimi mešanicami,
ki niso navedene pod 17 03 01 (17 03 02),
železom in jeklom (17 04 05), mešanimi
gradbenimi odpadki (17 09 04)
NE – skupaj z: betonom (17 01 10), lesom (17
02 01), steklom (17 02 02), plastiko (17 02
03), bitumenskimi mešanicami, ki niso
navedene pod 17 03 01 (17 03 02), aluminijem
(17 04 02), mešanimi gradbenimi odpadki (17
09 04)
DA

DA

NE – skupaj z: absorbenti, filtrirnim sredstvi,
čistilnim krpami in zaščitnimi oblačilo, ki niso
navedeni v 15 02 02 (15 02 03), betonom (17
01 10), lesom (17 02 01), steklom (17 02 02),
plastiko (17 02 03), bitumenskimi mešanicami,
ki niso navedene pod 17 03 01 (17 03 02),
aluminijem (17 04 02), železom in jeklom (17
04 05)
DA

DA
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770 l kovinski zabojnik s pokrovom tako,
da bo preprečen vstop meteornim vodam.
Na njem bo jasno navedeno, da gre za
nevarne odpadke – onesnaženo zemljo
(17 05 03*).
Lociran bo na gradbiščni deponiji.
Gradbiščna deponija.

5 m3 kovinski odprti kontejner (t.i. abrol
kontejner)
Lociran bo na gradbiščni deponiji.

240 l plastični zabojnik.
Na njem bo jasno navedeno, da je
namenjen zbiranju papirja (20 10 01).
240 l plastični zabojnik.
Na njem bo jasno navedeno, da je
namenjen zbiranju stekla (20 01 02).
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20 03 01

Mešani
komunalni
odpadki

Lociran bo ob pisarniškem kontejnerju.
240 l plastični zabojnik.
Na njem bo jasno navedeno, da je
namenjen zbiranju komunalnih odpadkov
(20 03 01).
Lociran bo ob pisarniškem kontejnerju.

DA

Sledeča tabela grafično prikazuje vrsto (gradbenih) odpadkov, ki se zbirajo skupaj kar je označeno z enako
barvo ter podatki o zbiralcu (gradbenih) odpadkov.
Kot je razvidno iz tabele je predvidnih 8 zabojnikov različnih velikosti za zbiranje odpadkov v času gradnje.
Odvozi odpadkov se bodo vršili na poziv nosilca posega oz. z njegove strani pooblaščenega izvajalca
gradbenih del. Ob oddaji vsake pošiljke se bo izpolnil evidenčni list.
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Tabela 9: Grafični prikaz načina zbiranja odpadkov v času gradnje
Številka
odpadka**

Naziv odpadka

13 01 13*
13 02 05*

Druga hidravlična olja
Mineralna neklorirana
motorna olja, olja
prestavnih
mehanizmov in
mazalna olja
Sintetična motorna
olja, olja prestavnih
mehanizmov in
mazalna olja
Embalaža, ki vsebuje
ostanke nevarnih
snovi ali je
onesnažena z
nevarnimi snovmi
Absorbenti, filtrirna
sredstva, čistilne krpe
in zaščitna oblačila, ki
niso navedeni v 15 02
02
Alkalne baterije (razen
16 06 03)
Beton
Les
Steklo
Plastika
Bitumenske mešanice,
ki niso naveden pod
17 03 01
Aluminij
Železo in jeklo
Zemlja in kamenje, ki
vsebujeta nevarne

13 02 06*

15 01 10*

15 02 03

16 06 04
17 01 01
17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02

17 04 02
17 04 05
17 05 03*

Tip zbiralne posode
200 l kovinski 100 l plastični
sod
zabojnik s
pokrovom

770 l plastični
zabojnik s
pokrovom

5 m3 kovinski
odprti
kontejner (t.i.
abrol
kontejner)

240 l plastični
zabojnik

240 l plastični
zabojnik

240 l plastični
zabojnik

20 l posoda

Pooblaščeni
zbiralec
(gradbenih)
odpadkov*

Simbio d.o.o.
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17 05 04

17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 03 01

snovi
Zemlja in kamenje, ki
nista navedena v 17 05
03
Mešani gradbeni
odpadki
Papir ter karton in
lepenka
Steklo
Mešani komunalni
odpadki

Opomba:
*Pooblaščeni zbiralec v tem trenutku še ni pogodbeno določen oz. izbran. Omenjeno podjetje je najverjetnejši izbor nosilca posega.
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Izvajalci posameznih del na gradbišču bodo zagotavljajo dnevni prevoz delavcev na gradbišče. Prevoz bo
organiziran s službenimi kombiji in z lastnimi vozili izvajalca. Delavci bodo imeli na gradbišču na razpolago
zadostno količino pitne vode in po možnosti tudi druge primerne brezalkoholne pijače. Malico bodo delavci
imeli organizirano v neposredni bližini gradbišča.
Kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja bo nosilec posega pristojnemu
upravnemu organu skladno z 9. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08) priložil poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
Skladno z omenjeno uredbo bo povzročitelj (investitor) odpadkov na MOP oz. ARSO poslal poročilo o
nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali
najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če bo za gradnjo objekta pridobil uporabno
dovoljenje pred tem rokom.
Kot je razvidno bodo v času gradnje nastali tudi nevarni odpadki. Ob nastanku teh odpadkov bo odgovorni
vodja del vpisal v gradbeni dnevnik količino in vrsto nevarnih odpadkov ter o tem sproti obveščal
gradbenega nadzornika.
Ugotavljamo, da so z NGGO predvidena ravnanja z gradbenimi in ostalimi odpadki, ki bodo nastali v
času gradnje, ustrezna.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).

6.4

Pregled ocen vplivov

Spodnja tabela pregledno prikazuje ocene vplivov posega na okolje. Ostali segmenti okolja se niso presojali,
ker je na podlagi vsebinjenja v poglavju 5. izločeni iz presoje.
Tabela 10: Skupna tabela ocen vplivov posega
Segment okolja
Čas gradnje
Čas obratovanja
Površinske vode
Se ni presojalo
Nebistven vpliv (B)
Podzemne vode
Se ni presojalo
Nebistven vpliv (B)
Prebivalstvo in
Nebistven vpliv (B) Nebistven vpliv (B)
zdravje ljudi
Nebistven vpliv (B) Nebistven vpliv (B)
SKUPAJ
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Odstranitev
Se ni presojalo
Se ni presojalo
Nebistven vpliv (B)

Opustitev
Se ni presojalo
Se ni presojalo
Pozitiven vpliv (A)

Nebistven vpliv (B)

Pozitiven vpliv (A)

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

7. ČEZMEJNI VPLIVI
Slovenija je po Zakonu o ratifikaciji Konvencije o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Uradni list RS –
Mednarodne pogodbe, št. 11/98) obvezana sprejeti vse ustrezne in učinkovite ukrepe za preprečevanje,
zmanjšanje in nadzorovanje znatnih škodljivih čezmejnih vplivov na okolje in jih povzročajo predlagane
dejavnosti.
Do meje najbližje sosednje države, Republike Avstrije, je poseg oddaljen okoli 35 km zračne linije.
Vplivov oz. emisij (npr. emisije v vode, v zrak), ki bi lahko imele daljinski-čezmejni vpliv, ne bo.
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8. OMILITVENI UKREPI V ČASU GRADNJE
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
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9. OMILITVENI UKREPI V ČASU OBRATOVANJA
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
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10.OMILITVENI UKREPI V ČASU ODSTRANITVE OBJEKTOV IN PO
NJEM
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
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11.DODATNI UKREPI GLEDE NA PRIČAKOVANO CELOTNO ALI
SKUPNO OBREMENITEV OKOLJA
Omilitveni ukrepi niso potrebni.
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12.GLAVNE ALTERNATIVE GLEDE DRUGIH MOŽNOSTI UKREPOV
Alternative niso potrebne.
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13.DOLOČITEV OBMOČJA POMEMBNEGA VPLIVA NA OKOLJSKE
DEJAVNIKE
13.1

Uvod

Iz Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni
list RS, št. 36/09) sledi, da je potrebno določiti vplivno območje tako, da se upošteva pričakovana
obremenitev okolja kot posledica vplivov posega na okolje, zlasti zaradi:
- emisije snovi v zrak, vključno z vonjavami
- emisije snovi v vode
- nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi
- uporabe nevarnih snovi in z njo povezanih tveganj
- obremenjevanja okolja s hrupom in vibracijami ter elektromagnetnim sevanjem.
Kot izhodišče pri opredeljevanju vplivnega območja so nam služili v predmetnem poročilu ovrednoteni
vplivi posega med obratovanjem in pripadajoči omilitveni ukrepi. Natančen opis določitve vplivnega
območja je za vsako obremenitev predstavljen v nadaljevanju.
Bodoče dejavnosti in delovanja podjetij v PC Garant bodo morala biti usklajena s prostorsko izvedbenimi
pogoji iz SD2 OPN – glejte poglavje 1.9.

13.2

Emisije snovi v zrak, vključno z vonjavami

Gradbena dela bi lahko imela posreden vpliv na onesnaževanje zraka in izpuste toplogrednih plinov,
predvsem preko izpušnih plinov gradbene mehanizacije in zaradi prašenja ob gradnji.
Prašenja ob izkopih ne pričakujemo, ker gre za prodnata tla, podtalnica je nekaj m pod koto terena, zato bodo
izkopi vlažni.
Je pa moč pričakovati prašenje v času dovoza tamponskega sipkega materiala – peska za temeljenje ceste v
coni ter za nasutje jarkov z GJI. Ob upoštevanju okoljskih standardov in določil Uredbe o preprečevanju in
zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Uradni list RS, št. 21/11) (še posebej glede zadostnega vlaženje
sipkih materialov na tovornih vozilih) ne pričakujemo vplivov na kakovost zraka na tem območju.
Emisije snovi v zrak bodo lokacijsko in časovno omejenega značaja, saj bodo gradbena dela potekala 3
mesece.
Emisije snovi v zrak in emisije toplogrednih plinov v času delovanja podjetij v coni niso predmet te presoje.
Presojani poseg ne zapade pod določila okoljevarstvenega dovoljenja glede emisij v zrak po 17. členu ZVO1 oz. po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list, RS, št. 31/07, 70/08,
61/09, 50/13).
Presojani poseg oz. posamezni gradbeno - inženirski objekti ne bodo neposredno povzročali emisij na zrak.
Posredni vpliv bo poseg imel zaradi prometa, ki se bo odvijal na območju PC (vir [50]). PLDP po 20 letni
planski dobi znaša 550. V tej številki so upoštevani še dovozi/odvozi strank, dobaviteljev, upravljavci javne
komunalne infrastrukture ipd., skratka ves promet. Zaradi relativno redkega prometa v coni lahko
ocenjujemo, da bodo emisije iz prometa zanemarljive.

13.3

Emisije snovi v vode

V času gradnje obstaja majhna verjetnost/nevarnost izrednega dogodka izpusta/izlitja naftnih derivatov v tla.
Ker gre za glineno podlago, torej izredno slabo prepustna tla, ocenjujemo, da vplivi ob tovrstnih izpustih ne
bi bili daljinski, bili bi lokalno omejeni. Onesnažena tla bi se v tem primeru odkopala ter odpeljala v
obdelavo oz. deponijo. Predvidevamo, da bi se bo tem onesnažilo okoli 0,2 m3 zemljine. Predvidene so
ustrezne rešitve glede ravnanja s tovrstnim odpadkom – Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi (17
05 03*) – glej poglavje 6.7.1 Odpadki – gradnja.

stran 91

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

13.4

Nastajanje odpadkov in ravnanja z njimi

V času gradnje bodo predvidoma nastala(i)(e):
- odpadna olja in tekoča goriva, ki bodo nastali ob obratovanju gradbene mehanizacije. Gre za
odpadke skupine 13.
- odpadna embalaža (absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni
drugje). Gre za odpadke skupine 15.
- odpadne baterije, ki bodo nastale pri uporabi raznih tehničnih pripomočkov (npr. laserski merilnik
razdalje, kotov, IR merilnik temperature površine ipd.). Gre za odpadek skupine 16.
- gradbeni odpadki, skupine 17.
- komunalni odpadki, ki bodo nastali zaradi osnovnih potreb ljudi na gradbišču. Gre za odpadek
skupine 20.

13.5

Vibracije

Ker so matična podlaga prodnati zasipi Savinje, pri gradnji ne bo poseganja v trdno kamnito podlago, ki je
na globini okoli 8 m. Zaradi tega dela, ki povzročajo vibracije, kot so »pikiranje kamenine«, miniranja, ipd.,
ne bodo potrebna.
Presojana komunalna in infrastrukturna oprema v času obratovanja ne bo povzročala vibracij.

13.6

Elektromagnetno sevanje

Poseg nima virov sevanja po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni
list RS, št. 70/96, 41/04-ZVO-1).

13.7

Svetlobno onesnaževanje

Gradnja bo potekala le v dnevnem času med 6.00 in 18.00 uro tako, da osvetljevanje gradbišča ne bo
potrebno.
Sistem cestne razsvetljave bo obsegal 17 stebrov, višine 8 m. Projektirana razsvetljava ob interni cesti
ustreza zahtevam Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07,
109/07, 62/10, 46/13) tako, da ne bo svetlobnega toka nad vodoravnico.
Uporabljene svetilke bodo imele naslednje karakteristike:
- Svetlobni izkoristek svetilke: 100%.
- Skupna moč sistema 17 sijalk: 17 x 35 W = 595 W.
- Svetlobni tok 2605 lm.

13.8

Uporaba nevarnih snovi in z njo povezana tveganja

Komunalna oprema sama po sebi oz. zaradi delovanja/obratovanja ne predstavlja nevarnosti za okoljsko ali
drugo nesrečo. Oprema bo večinoma vkopana, poseg ne bo povečeval požarne ogroženosti območja.

13.9

Obremenjevanja okolja s hrupom

V poglavju 6. je narejen izračun hrupa v času gradnje. Izračunane vrednosti virov hrupa iz območja
predvidenega gradbišča pri najbližjem objektu z varovanimi prostori (Savinjsko nabrežje 110) ne presegajo
mejnih vrednosti 65 dBA za III. območje varstva pred hrupom v času gradnje.
Presojana komunalna oprema sama po sebi ni vir hrupa, torej ni neposrednega vpliva. Ima pa lahko cesta v
coni posreden vpliv, saj bo »omogočala« promet in s tem hrup vozil.
Izračun je pokazal, da kumulativen hrup (promet + dejavnosti) po posameznih obdobjih dneva pri najbližjih
stanovanjskih objektih ulice Savinjsko nabrežje ne bo presegal zakonskih mejnih vrednosti.

13.10 Skupno vplivno območje
Iz omenjenega sledi, da poseg ne bo imel vplivov oz. emisij, ki bi lahko vplivali na zdravje in premoženje
ljudi.
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Vplivno območje posega obsega zato le območje parcel, kjer se poseg nahaja, vključno s priključki na
obstoječo gospodarsko javno infrastrukturo ter ceste, torej območje obravnave.
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14. SPREMLJANJE STANJA DEJAVNIKOV OKOLJA
V poglavju so zbrane vse zakonske zahteve oz. obveznosti glede spremljanja stanja okolja oz. spremljanje
emisij (monitoringi, poročanja, načrti, prve meritve ipd.) ter tudi vse zahteve glede spremljanja stanja okolja,
ki ne izhajajo neposredno iz zakonodaje, ampak tudi iz zahtev okoljevarstvenih dovoljenj/pogodb in
morebitnih dodatnih zahtev tega PVO.

14.1

Vode

14.1.1 Gradnja
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.1.2 Obratovanje

14.2

Zrak

14.2.1 Gradnja
Oznak
a

Področje

Zahteve&obveznosti/aktivnost

Z-1

Elaborat
prepreče
vanja in
zmanjše
vanja
emisije
delcev iz
gradbišč
a

Investitor mora zagotoviti izdelavo
elaborata preprečevanja in zmanjševanja
emisije delcev iz gradbišča ter ga priložiti
tehnični dokumentaciji
Rok: v fazi izdelave projekta za izvedba
(PZI).

Navedba zakonodaje,
dovoljenj/pogodb oz.
PVO
Zakonodaja:
Uredba o
preprečevanju in
zmanjševanju emisije
delcev iz gradbišč
(Uradni list RS,
št. 21/11), 9. člen

Odgovorna oseba za
izvedbo aktivnosti
Nosilec posega – Občina
Polzela

Zahteve iz dovoljenj:
Jih ni.
Dodatne zahteve PVO:
Jih ni.

14.2.2 Obratovanje
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.3

Hrup

14.3.1 Gradnja
Oznak
a

Področje

Zahteve&obveznosti/aktivnost

H-1

Prvo
ocenjeva
nje
hrupa
odprtega
gradbišč
a

V času najhrupnejših gradbeni del je treba
zagotoviti prvo ocenjevanje hrupa.
Prvo ocenjevanje hrupa lahko izvede le
izvajalec s pooblastilom ministrstva za
izvajanje obratovalnega
monitoringa hrupa.
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Navedba zakonodaje,
dovoljenj/pogodb oz.
PVO
Zakonodaja:
-Uredba o mejnih
vrednosti kazalcev
hrupa v okolju (Uradni
list RS, št. 105/05,
34/08, 109/09, 62/10),
6., 7. člen
-Pravilnik o prvih
meritvah in
obratovalnem
monitoringu hrupa za
vire hrupa ter o
pogojih za njegovo

Odgovorna oseba za
izvedbo aktivnosti
Nosilec posega – Občina
Polzela

POROČILO O VPLIVIH NA OKOLJE

izvajanje (Ur. l. RS, št.
105/08), 6., 7., 11., 12.
člen
Zahteve iz dovoljenj:
Jih ni.
Dodatne zahteve PVO:
Jih ni.

14.3.2 Obratovanje
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.4

Odpadki

14.4.1 Gradnja
Oznak
a

Področje

Zahteve&obveznosti/aktivnost

O-1

Evidenčni
listi

Investitor mora ob oddaji vsake pošiljke
gradbenih odpadkov pridobiti od
prevzemnika odpadkov izpolnjen
evidenčni list in voditi evidenco o vrstah
in količinah nastalih gradbenih odpadkov
ali pa mora za to pooblastiti enega od
izvajalcev del.

O-2

Načrt
gospodarj
enja z
gradbeni
mi
odpadki
(NGGO)

Investitor lahko za celotno gradbišče
pooblasti enega od izvajalcev del, da v
njegovem imenu oddaja gradbene
odpadke zbiralcu gradbenih odpadkov ali
obdelovalcu in ob oddaji vsake pošiljke
odpadkov izpolni evidenčni list.
Investitor mora imeti izdelan načrt
gospodarjenja z gradbenimi odpadki.
Rok: NGGO se uredi k PGD.

Navedba zakonodaje,
dovoljenj/pogodb oz.
PVO
Zakonodaja:
Uredba o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št.
34/08), 6. člen

Odgovorna oseba za
izvedbo aktivnosti
Nosilec posega –
Občina Polzela oz.
glavni izvajalec del

Prevzemniki gradbenih
odpadkov

Zahteve iz dovoljenj:
Jih ni.
Dodatne zahteve PVO:
Jih ni.

Zakonodaja:
Uredba o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št.
34/08), 5. člen

Nosilec posega –
Občina Polzela oz.
projektant DGD

Zahteve iz dovoljenj:
Jih ni.

O-3

O-4

Poročilo o
nastalih
gradbenih
odpadkih
in o
ravnanju
z njimi.

Oddaja

Investitor mora kot sestavni del
dokumentacije za pridobitev uporabnega
dovoljenja pristojni upravni enoti
priložiti poročilo o nastalih gradbenih
odpadkih in o ravnanju z njimi.
Rok: V času pridobivanja uporabnega
dovoljenja.

Povzročitelj (investitor) odpadkov mora
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Dodatne zahteve PVO:
Jih ni.
Zakonodaja:
Uredba o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št.
34/08), 9. člen

Nosilec posega –
Občina Polzela oz.
glavni izvajalec del

Zahteve iz dovoljenj:
Jih ni.
Dodatne zahteve PVO:
Jih ni.
Zakonodaja:

Nosilec posega –
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Poročila o
nastalih
gradbenih
odpadkih
in o
ravnanju
z njimi.

na MOP oz. ARSO poslati poročilo o
nastalih gradbenih odpadkih in o
ravnanju z njimi.
Rok: najpozneje 15 mesecev po koncu
gradnje ali najpozneje 3 mesece po
pridobitvi uporabnega dovoljenja, če bo
za gradnjo objekta pridobil uporabno
dovoljenje pred tem rokom.

Uredba o ravnanju z
odpadki, ki nastanejo
pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št.
34/08), 9. člen
Zahteve iz dovoljenj:
Jih ni.
Dodatne zahteve PVO:
Jih ni.

14.5

Tla

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.6

Kulturna dediščina in krajina

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.7

Narava

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.8

Svetlobno onesnaženje

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.9

Elektromagnetno sevanje

Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.10 Vibracije
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.11 Kmetijske površine in gozd
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.12 Materialne dobrine
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.

14.13 Človek in njegovo zdravje
Spremljanje stanja okolja ni potrebno.
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15. POLJUDNI POVZETEK POROČILA
15.1

Uvod

Naziv projekta/posega: »Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela«.
Predmet posega je izgradnja:
- notranje dovozne (transportne) ceste
- vodovodnega omrežja
- kanalizacije za komunalno odpadno vodo
- kanalizacije za padavinsko odpadno vodo
- javne razsvetljave
- elektro omrežja
v območju Poslovne cone Garant (PC Garant) v občini Polzela.
Velikost zazidalnega načrta PC Garant je 5,1 ha.
Površina posega, ki je v celoti v PC Garant, obsega okoli 6.000 m2.
Trenutno v PC Garant deluje 6 podjetij z okoli 25 zaposlenimi na tej lokaciji.
Nosilec projekta: Občina Polzela, Malteška cesta 28, 3313 Polzela.
Oseba, ki je pri nosilca posega odgovorna za izvedbo posega: ga. Magda Cilenšek, podsekretarka za
gospodarstvo, okolje in prostor.
Poslovna cona se nahaja v naselju Polzela, v južnem delu naselja. Območje je »stisnjeno« med dva vodotoka,
na Z in JZ strani v oddaljenosti ca 30 m teče reka Savinja, ob V in JV meji cone teče mlinščica Savinje, ki se
imenuje Struga ali tudi Podvinska Struga.
V SV točki se cona približa železnici. Gre za ne-elektrificirano, enotirno progi, odsek Žalec - Polzela.
Železnica je v smeri Velenja »slepa«, v smeri Celja pa predstavlja povezavo z Ljubljano in Mariborom.
Cona in poseg sta na območju lokalnih cest, uličnega značaja.
Predvidena notranja dovozna cesta poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/622, 929/621, 929/619, 929/620, 1125/369, 1125/367, 1125/368, 1125/371, 1125/373,
1125/370, 1125/372, 1125/48, 1125/53, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvideno vodovodno omrežje poteka po naslednjih parcelah:
929/622, 929/621, 929/619, 1125/367, 1125/369, 1125/368, 1125/371, 1125/372, 1125/48, 1125/54,
1158/31125/370, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvidena meteorna kanalizacija poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/622, 929/621, 929/619, 1125/368, 1125/369, 1125/210, 1125/372, 1125/370, 1125/371,
1125/373, 1125/48, 1125/53, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvidena fekalna kanalizacija poteka po naslednjih parcelah:
1125/368, 1125/371, 1125/372, 1125/48, 1125/369, 1125/367, 1125/373, 1125/242, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvidena javna razsvetljava poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/621, 929/619, 1125/368, 1125/369, 1125/371, 1125/370, 1125/373, 1125/372, 1125/45,
1125/48, 1125/53, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvideno TK poteka po naslednjih parcelah:
929/144, 929/619, 929/621, 929/622, 929/620, 929/352, 1125/368, 1125/369, 1125/367, 1125/371, 1125/372,
1125/46, 1125/45, 1125/42, 1125/48, 1125/209, 1125/53, 1157, 1125/242, vse v k.o. 992 Polzela.
Predvideno električno omrežje poteka po naslednjih parcelah:
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992/144, 1157, 929/543, 929/620, 929/619, 929/622, 929/351, 1125/369, 1125/368, 1125/367, 1125/371,
1125/372, 1125/46, 1125/45, 1125/42, 1125/48, 1125/53, 1125/209, 929/621, 929/352, 1125/242, 1125/370,
vse v k.o. 992 Polzela.
Območje je komunalno opremljeno, vendar je gospodarska javna infrastruktura (v nadaljevanju GJI)
zastarela in nezadostna za razvoj cone. Slika prikazuje obstoječo GJI v PC in bližnji okolici.

Glavni vhod v PC

(bivša) upravna
zgradba
železniška proga

(bivše) proizvodne
hale (sedaj večinoma
skladišča)

Slika 20: Prikaz GJI na območju posega (vir [10])
Legenda slike:
rumena linija – plinovod
svetlo rdeča linija – prostozračni daljnovod
temno rdeča linija – kablovod
temno rdeča linija – kanalizacija
Č – črpališče za kanalizacijo
oranžna linija – telekomunikacijski vod
modra linija – vodovod
svetlo modra točka – hidrant
TP – transformatorska postaja
modri kvadratek – vodovodni jašek
rjavi kvadratek – kanalizacijski jašek

Celotno območje PC Garant je skoraj v celoti pozidano. Vsi objekti so stari, večino prostorov je sedaj v
skladiščni funkciji. V severnem delu je bivša upravna zgradba Garant (sedaj pohištveni prodajni salon), z
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glavnih vhodom in parkiriščem. Zunanje površine so v glavnem asfaltirane. V sklopu PC je tudi trafo postaja
(1000 kVA).

15.2

Lastnosti posega

V PC Garant ni, po pregledu lokacije in podatkih ARSO, ni:
- povzročiteljev takšnih emisij, da bi po 17. členu ZVO-1 bilo izdano okoljevarstveno dovoljenje (za
eno podjetje je postopek v teku, o.p. Kobe, 8.7.2019)
- takšnih naprav ali dejavnosti, da bi po 68. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje
(IPPC)
- takšnih obratov, da bi po 86. členu ZVO-1 bilo zahtevano okoljevarstveno dovoljenje (SEVESO).
- ni HOS/HHOS20 zavezancev.
- ni velikih kurilnih naprav21 (vira [1], [5]).
Viri podatkov so DGD (viri [50 - 56]).
15.2.1 Kanalizacija
Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju poslovne cone Garant, kanalizacija za meteorne odpadne vode in odpadne
fekalne vode ni urejena.
Zasnova
Predvidena kanalizacija je zasnovana v ločenem sistemu.
Kanalizacija za komunalno odpadno vodo
Območje tvorijo gravitacijski odseki kanalizacije za komunalno odpadno vodo, ki se navezuje na obsotječo
naselja Polzela ter nadakljuje na CČN Kasaze.
Kanalizacije za padavinske odpadno vodo
Padavinska voda se ponika znotraj območja PC. Predvidene so tri ponikovalnice. Pred ponikovalnicami bodo
lovilci olja fi 1200 mm z razbremenilnikom, Aquareg S:
- Pred prvo ponikovalnico: Aquareg S 30 BP S-I-P
- Pred drugo ponikovalnico: Aquareg S 40 BP S-I-P
- Pred tretjo ponikovalnico: Aquareg S 80 BP S-I-P.
Skupna površina utrjenih asfaltnih površin znaša 5778,25 m2.
Skupna površina strešnih površin znaša 18468,92 m2.

20

HOS-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.
21
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).
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15.2.2 Ponikovalnice
Ponikovalnice (3kom), Ф 1500mm se izvedejo po priloženem detajlu in so iz perforiranih betonskih cevi, ki
se obsujejo s kroglami Ф 30 – 80 mm. Ponikovalnice se na vrhu prekrije z LTŽ pokrovom Ø600 mm,
250kN-nepovozne površine, ki je vstavljen v AB venec. Pokrovi se morajo odpirati samo s posebnim
ključem in so brez odprtin. Dolžine ponikovalnic Ф 1500mm so:
- PP1 : skupna dolžina 54 m
- PP2: skupna dolžina 70 m
- PP3 : skupna dolžina 54 m.
15.2.3 Prometna ureditev
Obstoječe stanje
Na obravnavanem območju prometna ureditev ni izvedena. Voziščna konstrukcija je dotrajana.
Opis rešitve
Po celotni poslovni coni Garant, se na novo izvede dvosmerna cesta z enostranskim pločnikom za pešce.
Širina predvidene ceste je 6,0 m, širina pločnika 2 x 1,0 m, skupna širina cestnega telesa (2 x pločnik, 2
vozna pasova, robniki) znaša 8,6 m.
Cesta je obrobničena s cestnim robnikom. Zavijalni radiji so vezani na lastništvo obravnavanega območja in
so v danem primeru maksimalni. Odvodnjavanje poteka preko cestnih požiralnikov in lovilcev olj, ter nato
naprej v ponikovalno polje.
15.2.4 Vodovodno omrežje
Na obravnaven območju ni evidentiranega ustreznega vodovodnega omrežja. Za potrebe poslovne cone, je
potrebno v ta namen zgraditi novo vodovodno omrežje. Mesto priključevanja je na severni strani
obravnavanega območja, obstoječa vodovodna cev je DN 100.
Zaradi zagotavljanja požarne varnosti je predvidenih pet hidrantov.
15.2.5 Električno omrežje
Za potrebe napajanja predvidenih odjemalcev na predmetnem območju Elektro Celje d.d. nima obstoječih
kapacitet električne energije. Zato se v sklopu predvidene komunalne ureditve pripravi kabelska kanalizacija
in jaški za potrebe SN kabliranja nove trafo postaje.
V situaciji je predvidena lokacija nove trafo postaje (okvirne dimenzije so za postajo z možnostjo vgradnje
dveh transformatorjev). Okrog trafo postaje je predviden varovalni pas 2m.
Posebej je potrebno poudariti, da je obstoječe NN omrežje napajalne TP usposobljeno za TN sistem
napajanja.
15.2.6 Javna razsvetljava
Avtomatski izklop svetilk bo nastavljen ob 23.00 uri, za vklop pa ob 5.00 uri.
Svetilke bodo tip Grah LSL 35W z ravnim steklom. Svetilke se montirajo na kandelabre višine 8 m.
Postavljenih bo 17 kandelabrov.
15.2.7 Telekomunikacije
Za priključitev posameznih lastnikov delov objektov se pripravi cevna kanalizacija med skrajnima točkama
ceste in zaključi z jaškoma.
Glavna povezava se izvede s trdimi rumenimi PVC cevmi 100mm. Na trasi se izvedejo glavni jaški BC
80cm ND z LTŽ pokrovi.
15.2.8 Gradnja
Gradbena dela se izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do 18. ure,
ob sobotah od 6. do 16 ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo.
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Čas gradbenih del je ocenjen na 6 mesecev.
Pnevmatskih kladiv (t.i. pickhamerjev) ali miniranja ne bo treba uporabljati. Drobilnik kamenja ne bo
potreben.
Asfalt in beton se bosta dostavljala (dva (2) tovornjaka in vozilo za prevzem betona, t.i. hruška), priprave ne
bo na sami lokaciji.
Izkopov bo okoli 3.200 m3. Večina izkopov se bo porabilo (ocena 80%) za ponovno nasutje, zasipavanje na
licu mesta, ostale del cca 600 m3 se bo odpeljal na gradbeno deponijo.

15.3

Osnovni podatki o stanju okolja

15.3.1 Meteorološke lastnosti območja
Prevladuje zmerno celinsko podnebje. Povprečna letna temperatura se giblje med 8 in 10 °C. Povprečna letna
višina padavin (za obdobje od med letoma 1971 in 2000) znaša 1200 in 1400 mm. Snežna odeja je krajša od
100 dni. Ogrevalna sezona je v povprečju dolga med 240 in 250 dnevi.

15.3.2 Hidrološke lastnosti območja
15.3.2.1 Podzemno vodno telo
Območje je nad vodnim telesom podzemne vode Savinjska kotlina (številka 1008).
Savinjska kotlina se nahaja na območju aluvialnega prodnega zasipa reke Savinje med Letušem in Celjem.
Zapolnjena je z rečnimi peščeno prodnimi nanosi kvartarne starosti.
15.3.2.2 Podtalna voda
Območje posega oz PC garant je okoli 5 m nad strugo Savinje v času srednjega pretoka.
V nižinskem delu občine Polzela, tudi na območju posega, na območju sedimentov Savinje, je visoka
podtalnica, ki je na globini med 4-6 m. Višina talne vode je zaradi bližine Savinje in dobre prepustnosti tal
vezana na koto vodostaja reke.
Tok podtalne vode teče v smeri SZ-›JV oz. v smeri toka Savinje, ki je tudi eden od virov napajanja podtalne
vode.

PC Garant
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Slika 21: Prikaz polja podtalne vode Spodnja Savinjska dolina
15.3.2.3 Površinska voda
V bližini posega sta dva vodotoka:
- Reka Savinja: poseg se v najbližji točki približa reki na okoli 70 m,
- Potok Struga oz. tudi Podvinska struga: poseg se potoku, ki je mlinščica Savinje, v najbližji točki
približa na okoli 30 m.

Podvinska struga

Savinja

Slika 22: Prikaz osi vodotokov Savinje in Podvinske struge (vir [1])
Legenda slike:
modro – os vodotoka

15.3.3 Geološke lastnosti območja
Geološko podlago sestavljajo prodni zasipi Savinje iz časa aluvija. Pod nanosom srednje gostega peščenega
in slabo granuliranega proda se v globini okoli 10 m pod koto posega prične digocenski peščeni lapor.

15.3.4 Pedološke lastnosti območja
Na območju posega oz. PC Garant so tla umetno izravnana, nasuta in večinoma asfaltirana oz. pozidana.
Pod nasutjem, ki je globine okoli 1 metrov in je sestavljeno iz rahlih rečnih nanosov in mestoma verjetno še
iz ostankov starih porušenih objektov, se prične vrhnja matična podlaga – nasuti prod.

15.3.5 Biološke lastnosti območja
Območje posega nima biološke vrednosti z vidika zavarovanih in ogroženih vrst ter habitatnih tipov.

15.3.6 Podatki o vrsti zemljišč
Območje je že pozidano, gre za stavbno zemljišče. Veljavna namenska raba je industrijska (I).
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15.4

Območja s posebnim pravnim režimom

15.4.1 Degradirano območje
Območje posega z okolico ni razglašeno kot degradirano okolje po 24. členu Zakona o varstvu okolja
(ZVO-1).

15.4.2 Vodovarstveno območje in vodni viri
Območje ni na vodovarstvenem območju (VVO).
Je pa v neposredni bližini posega VVO, ki je oddaljeno okoli 20 m v južni smeri. Območje je zavarovano na
državnem nivoju z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodna telesa vodonosnikov za območja občin
Šmartno ob Paki, Polzela in Braslovče (Uradni list RS, št. 98/11, 93/13, 84/16). Varujeta sem zajetji:
- VBP-2/02 (Breg pri Polzeli, črpalna vrtina)
- Breg (Breg pri Polzeli, črpalna vrtina),
ki sta od posega oddaljeni okoli 1,2 km.

PC Garant

vodovarstveno
območje

zajetji

Slika 23: Vodovarstveno območje

15.4.3 Poplavno območje
Območje posega ni poplavno ogroženo.

15.4.4 Priobalno območje
Območje posega ni v priobalnem zemljišču22 vodotoka;

15.4.5 Erozijsko območje
Območje posega ni erozijsko ogroženo. Teren je uravnan, ravninski, ni nevarnosti plazenja.

15.4.6 Zrak
Ni varovanih območij.
22

Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče.
Vodno zemljišče je zemljišče, na katerem je celinska voda trajno ali občasno prisotna in se zato oblikujejo posebne hidrološke,
geomorfološke in biološke razmere, ki določajo vodni in obvodni ekosistem.
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15.4.7 Hrup
Na območju enodružinskih hiš v okolici cone veljajo mejne vrednosti za III. stopnjo varstva pred hrupom
(SVPH).
Na območju PC Garant velja IV. SVPH.

15.4.8 Območja varstva kulturne dediščine in krajine
Na območju posega ni enot kulturne dediščine.

15.4.9 Območja z naravovarstvenimi statusi
Poseg ni na območju z naravovarstvenim statusom.

15.5

Podatki o poseljenosti in opis pogojev bivanja

15.5.1 Poseljenost, pogoji bivanja
Poseg je lociran v poslovni coni, izven bivanjskih območij naselja Polzele. Kot je opisano v poglavju 1.9 gre
za konfliktno območje, kjer se stikata poselitve ter industrijska namenska raba. Na tem območju živi okoli
120 ljudi.
V preteklosti, ko je še delovalo lesno – pohištveno podjetje Garant so bili pogoji bivanja na tem območju
slabši. Meritve emisij oz. imisij, razen meritev hrupa, iz tistega obdobja nismo uspeli pridobiti.

15.5.2 Opis glavnih gospodarskih dejavnostih in namembnosti zemljišč
Trenutno v PC Garant deluje 6 podjetij:
- Blaj Anton d.o.o. (kovinska industrija, na območju PC so skladišča, proizvodnja je trenutno drugje).
- Edit d.o.o. (pakirni materiali, na območju PC so skladišča, proizvodnja je trenutno drugje). V hali
podjetja deluje najemno podjetje Recman sistemi d.o.o.
- Kamnoseštvo Vogrinec (kamnoseška dejavnost se odvija izključno v objektu).
- Matis d.o.o. (trgovina s pohištvom)
- Muhovič s.p. (avtovleka)
- Karate klub Polzela.
Trenutno je v PC Garant okoli 25 zaposlenih.

15.6

Opis obstoječega stanja in kakovost okolja ter njegovih delov

15.6.1.1 Površinske vode
Ob vodotoka sta v tem delu sonaravno/tehnično urejena, razred kategorizacije 2-3.
Savinja ima izrazit hudourniški značaj v večjem delu svojega toka.
Na območju občine Polzela ni merilnega mesta kakovosti vode. Vodno telo Savinje na odseku Letuš – Celje
je v obdobju 2009-2015 ocenjeno po različnih bioloških elementih in kemijsko – fizikalnih elementih kot
dobro do zelo dobro. V celoti gledano je ekološko stanje Savinje na odseku mimo posega dobro.
Kemijsko stanje je prav tako dobro.
15.6.1.2 Podzemne vode
V okviru vsakoletnega monitoringa kemijskega stanja podzemnih voda je bilo za vodno telo podzemne vode
Savinjska kotlina v letih 2008-2016 ugotovljeno slabo kemijsko stanje.
Meritve, ki se izvajajo v občini, v naselju Breg, kažejo, da je voda ustrezna, dočim meritve v Medlogu pri
Celju kažejo na slabo stanje. Tok podzemne vode v kotlini je v smeri toka Savinje.
Sicer je delež neustreznih vzorcev od leta 2008 v upadu, vendar je bilo v letu 2015 še vedno 45,5 % odvzetih
vzorcev neustreznih z visoko stopnjo zaupanja ocene. Visoka raven zaupanja v oceno temelji na dejstvu, da
so sklenjeni in izdatni vodonosniki Savinjske kotline močno obremenjeni s kmetijsko dejavnostjo. Razlog za
nedoseganje dobrega kemijskega stanja so nitrati in pesticidi. Trend koncentracije merjenih parametrov v
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podzemni vodi na merilnih mestih vodnega telesa Savinjska kotlina je sicer povsod v upadu. Ugotovimo tako
lahko, da se stanje obremenjenosti podzemne vode sicer izboljšuje, vendar je vsebnost snovi v podzemni
vodi še vedno nad mejnimi vrednostmi .
Preizkus regionalnega trenda letnega povprečja globin do podzemne vode kaže značilen trend zniževanja (0,003 m/leto).

15.6.2 Kakovost zraka in klimatske razmere
Zrak ni prekomerno onesnažen po podatkih ARSO.
Območje je po Uredbi o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 66/18) glede na žveplov
dioksid, dušikov dioksid, dušikove okside, delce PM10 in PM2,5, benzen, ogljikov monoksid ter
benzo(a)piren uvrščeno v območje SIC. Glede na svinec, arzen, kadmij in nikelj v območje SITK.
Po Odredbi o razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka
(Uradni list RS, št. 38/17) so vse stopnje onesnaženosti v območju SIC pod mejnimi vrednostmi. Ozon je nad
ciljno vrednostjo.
O.p. Kobe, dodano 9.7.2019.
V hali lastnika podjetja Edit d.o.o. deluje od februarja 2019 najemnik, ki plastično embalažo predeluje v
plastični granulat (vhodna surovina za pridelavo plastičnih izdelkov). Proizvodno enoto v grobem sestavljajo
mlin, ekstrudor ter sekalec. Podjetje obratuje 24 h/dan (3 izmene), 5 dni v tednu. Ob sobotah obratuje
občasno (ustni vir: direktor podjetja, 8.7.2019).
Na dan 8.7.2019 smo pridobili informacijo, da je podjetje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega
dovoljenja na ARSO ter v inšpekcijskem postopku okoljske inšpekcije. Odločba inšpekcije je napisana,
investitor jo še ni prejel na dan 8.7.2019. Je pa po zagotovilih investitorja znano, da je v odločbi navedena
obveza izvedbe prvega ocenjevanja hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter prve meritve emisij v zrak.
Oboje je treba izvesti pri polnem obratovanju enote. V kolikor bi meritve izkazovale prekoračitve mejnih
vrednosti, bi investitor moral izvesti tehnične ali druge ukrepe za znižanje emisij pod ravni mejnih.
Podjetje ne izvaja te dejavnosti tudi na drugih lokacijah, zato ni moč oceniti vplive v PC Garant na podlagi
analogij.

15.6.3 Obstoječe obremenitve okolja
Na območju posega ni izdelane karte hrupa.
Glavna vira emisij hrupa na širšem območju posega cestni in v manjši meri železniški promet. V PC Garant
je trenutno eden vir hrupa, ki obratuje tudi v nočnem času - ekstrudiranje plastike.
Okoliške lokalne ceste ter železnica s prometom, ki ni gost, glede na 3. člen Uredbe o mejnih vrednostih
kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18), niso viri onesnaževanja okolja s hrupom.

15.7

Vsebinjenje

Okoljske vsebine, obravnavane v pričujočem poročilu, izhajajo iz poglavja 5. Vsebinjenje, v kateri so bile na
podlagi pregleda obstoječega stanja okolja, zakonodaje in strokovnih izkušenj glede možnih vplivov posega
na okolje določeni za presojo sledeči dejavniki okolja & deli okolja:
 Dejavnik okolja: VODA
- Del okolja: Površinske vode (Obratovanje)
- Del okolja: Podzemne vode (Obratovanje)
 Dejavnik okolja: PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Del okolja: Obremenitev s hrupom (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Odpadki (Čas gradnje)
Iz rezultata vsebinjenja sledi, upoštevajoč določilo zadnjega stavka 2. odstavka, 7. člena Uredbe o vsebini
poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS,
št. 36/09 in 40/17), da presojo vplivov posega ni potrebno izdelati za sledeče dejavnike okolja & dele okolja:
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15.8

Dejavnik okolja: VODA
- Del okolja: Površinske vode (Čas gradnje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Podzemne vode (Čas gradnje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Poplavna in erozijska varnost ter plazljivost območja (Čas gradnje, Obratovanje,
Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: TLA
- Del okolja: Poplavna in erozijska varnost ter plazljivost območja (Čas gradnje, Obratovanje,
Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Kakovost tal in njihova uporaba (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
Dejavnik okolja: KRAJINA
- Del okolja: Krajina in vidna izpostavljenost (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
Dejavnik okolja: KULTURNA DEDIŠČINA
- Del okolja: Kulturna dediščina (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: ZEMLJIŠČA
- Del okolja: Kakovost tal in njihova uporaba (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
- Del okolja: Gozd in kmetijske površine (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: BIOTSKA RAZNOVRSTNOST IN NARAVNE VREDNOTE
- Del okolja: Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in
odstranitev)
- Del okolja: Varovana območja (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Ekološko pomembna območja in naravne vrednote (Čas gradnje, Obratovanje,
Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: PODNEBJE
- Del okolja: Podnebne spremembe (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
Dejavnik okolja: ZRAK
- Del okolja: Kakovost zraka
Dejavnik okolja: PREBIVALSTVO IN ZDRAVJE LJUDI
- Del okolja: Odpadki (Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Svetlobno onesnaževanje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Elektromagnetno sevanje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Vibracije (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev)
- Del okolja: Človek in njegovo zdravje (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev).
Dejavnik okolja: MATERIALNE DOBRINE
- Del okolja: Materialne dobrine (Čas gradnje, Obratovanje, Opustitev in odstranitev).

Metodologija izdelave poročila in vrednotenje vplivov

Poročilo o vplivih na okolje je izdelano skladno z določili Uredbe o vsebini poročila o vplivih nameravanega
posega na okolje in načinu njegove priprave (Uradni list RS, št. 36/09 in 40/17).
Za oceno pričakovane spremembe posameznih področij je uporabljena šeststopenjska lestvica v razponu od 1
do 5.
Tabela 11: Velikostni razredi za ocenjevanje vplivov posega
Velikostni
razred
A ali 5
A ali 5

Opis ocen

Pojasnilo

vpliv je pozitiven
vpliva ni

Poseg ima pozitivne vplive na dejavnik okolja.
Poseg ne bo imel vplivov na dejavnik okolja. Posledice vplivov na posamezne
dejavnike okolja so zanemarljive oz. jih ni.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih prekoračitev oz. kršitev zakonskih parametrov.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih kršitev varstvenih režimom.
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Velikostni
razred
B ali 4

Opis ocen

Pojasnilo

vpliv je nebistven

C ali 3

vpliv je nebistven
zaradi izvedbe
omilitvenih
ukrepov*

Poseg bo imel nebistvene vplive na dejavnik okolja. Posledice vplivov na
posamezne dejavnike okolja so nebistvene.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih prekoračitev oz. kršitev zakonskih parametrov.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih kršitev varstvenih režimom.
Poseg bo imel nebistvene vplive na dejavnik okolja zaradi izvedbe omilitvenih
ukrepov. Posledice vplivov na posamezne dejavnike okolja so nebistvene.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih prekoračitev zakonskih parametrov.
Ni pričakovati oz. ni zaznanih kršitev varstvenih režimom.

D ali 2

vpliv je bistven

E ali 1

vpliv je uničujoč

Poseg bo imel bistvene vplive na dejavnik okolja. Na voljo ni omilitvenih
ukrepov*. Posledice vplivov na posamezne dejavnike okolja so bistvene.
Pričakovati je oz. zaznane so prekoračitve zakonskih parametrov.
Pričakovati je oz. zaznane so kršitve varstvenih režimom oz. zakonodaje.
Remediacija dejavnika okolja je mogoča.
Poseg bo imel uničujoče vplive na dejavnik okolja. Na voljo ni omilitvenih
ukrepov. Posledice vplivov na posamezen dejavnik okolja so uničujoče.
Ni mogoče preprečiti prekoračitev oz. kršitev zakonskih parametrov.
Ni mogoče preprečiti kršitev varstvenega režima.
Remediacija dejavnika okolja ni mogoča.

Legenda:
*Omilitveni ukrepi so lahko po namenu oz. učinku delovanja sledeči:
- preprečevalni; z njim se doseže, da se negativni vpliv niti ne pojavi.
- zmanjševalni; z njim se doseže zmanjšanje vpliva, kar pomeni, da vpliv zaradi posega sicer nastane, se pa z
omilitvenim ukrepom doseže zmanjšanje negativnega učinka vpliva tako, da postane vpliv nebistven oz. sprejemljiv.
- izravnalni; z njim se doseže izravnavo vpliva, kar pomeni, da vpliv zaradi posega sicer nastane, se pa z omilitvenim
ukrepom doseže, da ta vpliv nima negativnega učinka.

15.9

Vplivi posega

Poseg ne zapade pod določila Uredbe o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo onesnaževanje okolja
večjega obsega (Uradni list RS št. 57/15 ).
Poseg ni takšne vrste obrat (SEVESO) za katerega bi bilo treba okoljevarstveno dovoljenje 82. členu ZVO1.
Poseg ne vsebuje t.i. IED naprave za katero je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje po 68. členu ZVO1.

15.9.1 Voda
15.9.1.1 Površinske vode
Čas obratovanja
Izpustov v Savinjo ali Strugo v okolici PC Garant ne bo. Padavinska odpadna voda se bo ponikala, iz ceste in
manipulativnih površin gre pred ponikanjem na lovilnike olj.
Komunalna odpadna voda se vodi na čiščenje na CČN Kasaze.
Predvideno je (ocena na podlagi sestanka med Občino Polzela in investitorji dne 4.4.2019), da bi lahko bilo v
PC Garant največ 300 zaposlenih.
Glede na podatek poraba vode/zaposlenega*dan (Hosang, Bischof: Abwassertechnik, 1998), 300 zaposlenih
obremeni komunalno odpadno vodo s 100 PE.
Ob tem je predvidena hidravlična obremenitev (predpostavki, da ČN ne bo projektirana za dovoz grezničnih
vsebin od drugod in hidravlična obremenitev 1 PE = 150 litrov/dan) 15 m3/dan ali 0,36 litra/sek (upoštevano
dvo-izmensko delo – 16 h/dan) oz. okoli 4.200 m3/leto (280 dni v letu). Namreč ob nedeljah in praznikih ne
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bo dotoka na ČN oz. bo le to minimalno saj se predvideva obratovanje cone med vikendi v zelo zmanjšanem
obsegu.
CČN Kasaze je obremenjena letno z okoli 35.000 PE, zato dodatnih 100 PE iz PC Garant predstavlja
zanemarljiv delež. Nazivna zmogljivost CČN je 60.000 PE.
Po zdaj znanih podatkih investitorjev (Anton Blaj d.o.o., Edit d.o.o., idr.) ne bo nastanka odpadnih
industrijski voda, saj bodo tokokrogi zaprti (npr. hladilne vode, mazalna olja ipd.).
V kolikor bi pa v prihodnosti prišlo do potrebe po izpustih ind. odpadnih voda, bo treba le-te pred vtokom v
kanalizacijsko omrežje na CČN Kasaze, predhodno ustrezno očistiti na industrijski ČN.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).
15.9.1.2 Podzemne vode
Čas obratovanja
Na območju PC Garant se bodo ponikale padavinske (odpadne) vode.
Ugotovimo lahko, da bi v primeru močnega naliva iz streh in asfaltnih površin v 10 minutah odteklo 372 m3
vode na ponikanje. Skupen pretok bi znašal 620 l/sek.
Geološko podlago sestavljajo prodni zasipi Savinje iz časa aluvija. Pod nanosom srednje gostega peščenega
in slabo granuliranega proda se v globini okoli 10 m pod koto posega prične digocenski peščeni lapor.
Pod nasutjem, ki je globine okoli 1 metrov in je sestavljeno iz rahlih rečnih nanosov in mestoma verjetno še
iz ostankov starih porušenih objektov, se prične vrhnja matična podlaga – nasuti prod.
Ugotovimo lahko, da bodo ponikovalnice v prodnatem telesu nanosa Savinje, kar pomeni, da je ponikanje
mogoče. Podtalnica je na globini med 4 - 6 m. Višina talne vode je zaradi bližine Savinje in dobre
prepustnosti tal vezana na koto vodostaja reke. Tok podtalne vode teče v smeri SZ-›JV oz. v smeri toka
Savinje, ki je tudi eden od virov napajanja podtalne vode.
Dno ponikovalnic bo okoli 3 m pod koto terena. Ugotovimo lahko, da bo dno ponikovalnic nekoliko nad
koto podtalnice, torej bo vmes še 1 – 2 m debela plast proda.
Ugotavljamo tudi, da bo sistem predčiščenja na lovilnikih olj ustrezen ter da ne bo vpliva na vodni vir pitne
vode, ki je oddaljen okoli 1,2 km v smeri JV.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).

15.9.2 Prebivalstvo in zdravje ljudi
Uvod
Za ZN Garant ni bilo izvedenega postopka celovite presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), ker ni
bilo zahtevano. Prav tako CPVO ni bil izveden v postopku OPN (2011). Je pa v izvedbi CPVO za SD2 OPN,
ki je v teku.
Na okoljsko poročilo (Matrika ZVO d.o.o.) je s strani MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo
vplivov na okolje pridobljeno mnenje o ustreznosti, št. 35409-145/2016/22, z dne 14.12.2017. Plan in
poročila sta bila javno razgrnjena. Kot že rečeno, je SD2 OPPN trenutno v fazi Predloga, 2. Mnenja še niso
pridobljena. Ker se na območju stikata rabi prostora industrija (I) in stanovanjsko območje (raba SS), je
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območje zaznano kot konfliktno23. V konfliktnem območjih je okoli 30 objektov s hišnimi številkami. Gre
izključno za enostanovanjske hiše. Ocenjujemo, da na tem območju prebiva okoli 120 prebivalcev.
V okoljskem poročilu oz. v aneksu k okoljskem poročilu (Matrika ZVO d.o.o. , št. OP_04a.17, z dne
16.12.2018) so zapisani omilitveni ukrepi (glejte poglavje 1.9.), ki so vneseni v Predlog SD2 OPN.
15.9.2.1 Obremenitve s hrupom
Čas gradnje
Gradbena dela se bodo izvajala od ponedeljka do sobote, v dnevnem času; od ponedeljka do petka od 6. do
18. ure, ob sobotah od 6. do 16. ure. Ob nedeljah in praznikih gradbišče ne bo obratovalo (vir [50]).
Za potrebe PVO se je izvedel informativni izračun vrednosti kazalcev hrupa kombinacije najhrupnejših
strojev, ki se bodo tudi časovno največ uporabljali.
Pri najbližji stanovanjski hiši (Savinjsko nabrežje 110), katere fasada je od točke vira hrupa oddaljena 30 m,
je izračunana sledeča vrednost kazalca hrupa:
 Ldan = Ldan,dref – [8+20*log(d/dref)]=100,0 – [8 + 20*log (30/1)] = 59,4 dBA (izračunana vrednost brez
upoštevanja ograje)
V Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list, RS, št. 43/2018) so v Prilogi 1,
preglednici 5. navedene mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča gradbišče. Za dnevni čas (Ldan) le
ta znaša 65 dBA.
Vidimo, da je izračunana vrednost hrupa v času gradnje za več kot 5 dBA nižja od mejne.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).
15.9.2.2 Obratovanje
Projekcija hrupa dejavnosti
Presojana komunalna oprema sama po sebi ni vir hrupa, torej ni neposrednega vpliva. Ima pa lahko cesta v
coni posreden vpliv, saj bo »omogočala« promet in s tem hrup vozil ter posledično tudi delovanje same cone.
V tem poglavju se bo preveril vpliv predvidene kovinske dejavnosti (Anton Blaj d.o.o.), ki bo locirana
najbližje stanovanjskemu območju Savinjskega nabrežja. Na tem stiku cone in poselitve je pričakovati
največji vpliv hrupa.
Stanovanjski objekti so od proizvodne hale oddaljeni 20 – 35 m. Trenutno je vmes pločevinasta ograja,
višine ca 2,5 m (glejte foto prilogo 2).
Poselitev se stika tudi s trgovsko dejavnostjo (Matis d.o.o., prodaja pohištva), ki pa s stališča hrupa ni
problematična.

23

Konfliktno območje je območje/pas širine 50 m, kjer se stikajo čista območja stanovanj (SS) ali še nepozidana območja stanovanj
z območji proizvodnih dejavnosti (IP) ali območij pridobivanja mineralnih surovin (LN). Na takšnih območjih je pričakovati večji
(tudi nesprejemljiv) vpliv emisij na prebivalce, ki tam bivajo. Na območju mora bivati minimalno 50 prebivalcev (definicijo k.
območja je izdelalo podjetje Matrika ZVO d.o.o. za potrebe poročil v postopkih CPVO in presoj vplivov na okolje).
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Ulica Savinjsko nabrežje

tovarna Blaj d.o.o.

Slika 24: Prikaz stika kovinske dejavnosti ter poselitve
V nadaljevanju povzemamo osnovne podatke o predvideni kovinski dejavnosti podjetja Anton Blaj d.o.o. na
tej lokaciji. Predvideno število zaposlenih v PC Garant bo okoli 90. Podjetje ima uvedena standarda vodenja
kakovosti ISO 9.001:2015 ter vodenja okolja ISO 14.001:2015.
Na sedanji lokaciji proizvodnje v Grižah, občina Žalec, so zadnje meritve hrupa v okolju opravljene leta
2017. V nadaljevanju povzemamo rezultate (vir [49]).
Meritve so se izvajala pri najbližji stanovanjski hiši, ki je oddaljena okoli 20 m od vira hrupa (celotna
proizvodnja za izdelavo vijakov in stružnih delov, transport, manipulacija). Vrednosti hrupa so bile v vseh
obdobjih dneva nižje za 4 – 7 dBA (ob upoštevanju merilne negotovosti) od mejnih vrednosti.
Analogno lahko ocenimo, da bo tudi imisijski hrup podjetja pri najbližjih hišam nižji od mejnih
vrednosti. Podjetje planira obstoječo pločevinasto ograjo nadomestiti s protihrupno ograjo, kar bo
dodatno znižalo ravni emitiranega hrupa.
Podjetje Recman Sistemi d.o.o. (o.p. Kobe, dodano 9.7.2019).
V hali lastnika podjetja Edit d.o.o. deluje od februarja 2019 najemnik (Recman Sistemi d.o.o.), ki plastično
embalažo predeluje v plastični granulat (vhodna surovina za pridelavo plastičnih izdelkov). Proizvodno
enoto v grobem sestavljajo mlin, ekstrudor ter sekalec. Podjetje obratuje 24 h/dan (3 izmene), 5 dni v tednu.
Ob sobotah obratuje občasno (ustni vir: direktor podjetja, 8.7.2019).
Na dan 8.7.2019 smo pridobili informacijo, da je podjetje v postopku pridobivanja okoljevarstvenega
dovoljenja na ARSO ter v inšpekcijskem postopku okoljske inšpekcije. Odločba inšpekcije je napisana,
investitor jo še ni prejel na dan 8.7.2019. Je pa po zagotovilih investitorja znano, da je v odločbi navedena
obveza izvedbe prvega ocenjevanja hrupa v naravnem in življenjskem okolju ter prve meritve emisij v zrak.
Oboje je treba izvesti pri polnem obratovanju enote. V kolikor bi meritve izkazovale prekoračitve mejnih
vrednosti, bi investitor moral izvesti tehnične ali druge ukrepe za znižanje emisij pod ravni mejnih.
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Podjetje ne izvaja te dejavnosti tudi na drugih lokacijah, zato ni moč oceniti vplive v PC Garant na podlagi
analogij.
Projekcija hrupa prometa
V nadaljevanju povzemamo še izračun hrupa zaradi prometa PC Garant. Naj omenimo, da prometne študije
za PC ni narejene, zato smo se pri izračunu oprli na podatke oz. predvidevanja obstoječih podjetij v coni.
Cesta iz PC Garant se bo priključila na novo cesto – obvoznico, ki bo potekala južno ob železnici, prečkala
Strugo na lokaciji trenutne brvi in se priključila na Cvetlično ulico.
Interna cesta PC Garant je na najbližji točki od najbližje hiše v ulici Savinjsko nabrežje oddaljena
okoli 20 m.
Ocenjuje se sledeči promet, ob predpostavki največje zasedenosti cone, - 300 zaposlenih. Pred vstopom v
cono, bo parkirišče (na lokaciji obstoječega) za okoli 100 vozil. Večina zaposlenih bo vozila puščalo na
parkirišču, ne bo vstopal z osebnimi avtomobili v samo cono.
Ocenjeni dnevni promet je sledeči:
- Tovorna vozila s priklopniki (t.i. šleperji): 3 dovoz/odvoz
- Tovornjaki: 10 dovozi/odvozi.
- Kombiji: 60 dovozov/odvozov.
- Osebna in dostavna vozila: 200 dovozov/odvozov.
Skupni PLDP: 550. V tej številki so upoštevani še dovozi/odvozi strank, dobaviteljev, upravljavci javne
komunalne infrastrukture ipd., skratka ves promet.
- Projektna hitrost: 30 km/h.
Iz zgornjih podatkov torej sledi, da bo PLDP ceste iz PC Garant na obvoznico znašal 550. Iz tega podatka je
narejen izračun hrupa – imisije – pri najbližjih objektih z varovanimi prostori v ulici Savinjsko nabrežje.
Izračun širjenja hrupa v prostoru zaradi prometa se je izdelal po standardu XP S31-133 in po francoski
metodi ocenjevanja “NMPB-Routes-96 (SETRA-CERTU-CSTB)”, navedena v “Arrzte du 5 mai 1995 relatif
au bruit des infrastructures routires, Journal Officiel du 10 mai 1995” ter po metodi mednarodnega
standarda ISO 9613-2.
Izračun je pokazal, da bo hrupa prometa ceste PC Garant za več kot 10 dBA nižji od mejnih vrednosti pri
najbližjem objektu na naslovu Savinjsko nabrežje 110.
V kolikor ocenimo kumulativen (skupen) hrup prometa in dejavnosti cone, lahko seštejemo dva vira hrupa
po enačbi:
 Lp_skupni (dBA )=10*log [10Lp1x0,1 + 10Lp2x0,1]
Največji kumulativen hrup lahko pričakujemo pri stanovanjskem objektu na naslovu Savinjsko nabrežje 108.
Izračunani kazalci hrupa:
- Ldan = 55 dBA. Zakonska mejna vrednost iz Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju
(Uradni list RS, št. 43/18) znaša 58 dBA.
- Lveč = 49 dBA. Merilna negotovost 3,4 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe 53 dBA.
- Lnoč = 45 dBA. Merilna negotovost 3,0 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 48 dBA.
- Ldvn = 55 dBA. Zakonska mejna vrednost iz uredbe znaša 58 dBA.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).
15.9.2.3 Odpadki
Čas gradnje
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Nosilec posega bo imel v času gradbenih del po Uredbi o odpadkih (Uradni list, RS št. 37/15) status
povzročitelja odpadkov.
Na lokaciji gradbišča ne bo naprav za obdelavo gradbenih odpadkov – ne bo obdelave (gradbenih)
odpadkov.
Odpadki zbrani v času gradnje se bodo začasno skladiščili na lokaciji gradbišča ter predali pooblaščenim
organizacijam.
Priprave betona ne bo na sami lokaciji.
Načrt gospodarjenja z gradbenimi odpadki (v nadaljevanju NGGO) je izdelan (vir [44]), kar je skladno z
določili Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08), 5. členom,
2. alineja, kjer stoji zahteva po NGGO, če količina zemeljskih izkopov presega 1000 m3. V nadaljevanju
sledi povzetek iz NGGO.
Zemeljska dela bodo obsegala izkope, izdelavo posteljice in nasipov.
Izkopi se bodo izvedli na površini okoli 4.000 m2, saj je dolžina ceste okoli 500 m, širina okoli 7 m, dodati je
treba še obračalni plato in 3x ponikovalnice.
Povprečna globina izkopa bo okoli 80 cm. Od tega okoli 15 cm predstavlja obstoječi asfalt oz. bitumenska
podloga, ostala plast debeline okoli 65 cm pa predstavlja nasuti material, ki je sestavljen iz rahlih rečnih
nanosov in mestoma verjetno še iz ostankov starih porušenih objektov.
Izkopov bo torej okoli 3.200 m3. Polovica izkopov se bo porabilo za nasutja, zasipavanja, idr. na licu mesta,
ostali del, okoli 1.600 m3 se bo odpeljal na gradbeno deponijo.
Gradbena deponija, velikosti okoli 200 m2, bo na parcelah 962/6 ali 962/7, obe k.o. Spodnje Gorče ali
1125/48 ali 1125/55, obe k.o. Polzela. Lokacija se bo določila v času gradbenih del. Na tej deponiji se bo do
odvoza skladiščilo gradbene odpadke.
Ostali odpadki
V času gradnje bodo predvidoma nastala(i)(e):
- odpadna olja in tekoča goriva, ki bodo nastali ob obratovanju gradbene mehanizacije. Gre za
odpadke skupine 13.
- odpadna embalaža (absorbenti, čistilne krpe, filtrirna sredstva in zaščitna oblačila, ki niso navedeni
drugje). Gre za odpadke skupine 15.
- odpadne baterije, ki bodo nastale pri uporabi raznih tehničnih pripomočkov (npr. laserski merilnik
razdalje, kotov, IR merilnik temperature površine ipd.). Gre za odpadek skupine 16.
- gradbeni odpadki, skupine 17.
- komunalni odpadki, ki bodo nastali zaradi osnovnih potreb ljudi na gradbišču. Gre za odpadek
skupine 20.
Sledeča tabela prikazuje predvidene količine nastalih odpadkov v času gradnje.
Tabela 12: Predvidene vrste odpadkov v času gradbenih del
Številka
odpadka
13 01 13*
13 02 05*
13 02 06*
15 01 10*
15 02 03
16 06 04
17 01 01

Naziv odpadka
Druga hidravlična olja
Mineralna neklorirana motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
Sintetična motorna olja, olja prestavnih mehanizmov in mazalna olja
Embalaža, ki vsebuje ostanke nevarnih snovi ali je onesnažena z nevarnimi
snovmi
Absorbenti, filtrirna sredstva, čistilne krpe in zaščitna oblačila, ki niso navedeni v
15 02 02
Alkalne baterije (razen 16 06 03)
Beton
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kg
m3
20
20
100
50
0,3
100

0,5

5
40.000

20
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17 02 01
17 02 02
17 02 03
17 03 02
17 04 02
17 04 05
17 05 03*
17 05 04
17 09 04
20 01 01
20 01 02
20 03 01

Les
Steklo
Plastika
Bitumenske mešanice, ki niso naveden pod 17 03 01
Aluminij
Železo in jeklo
Zemlja in kamenje, ki vsebujeta nevarne snovi
Zemlja in kamenje, ki nista navedena v 17 05 03
Mešani gradbeni odpadki
Papir ter karton in lepenka
Steklo
Mešani komunalni odpadki

2000
400
500
1.140.000
100
100
400
3.040.000
3.000
50
800
8000

5
0,2
2
600

0,2
1.600
0,3
0,3
10

Opomba:
*zvezdica označuje nevarne odpadke

Odvozi odpadkov se bodo vršili na poziv nosilca posega oz. z njegove strani pooblaščenega izvajalca
gradbenih del. Ob oddaji vsake pošiljke se bo izpolnil evidenčni list.
Izvajalci posameznih del na gradbišču bodo zagotavljajo dnevni prevoz delavcev na gradbišče. Prevoz bo
organiziran s službenimi kombiji in z lastnimi vozili izvajalca. Delavci bodo imeli na gradbišču na razpolago
zadostno količino pitne vode in po možnosti tudi druge primerne brezalkoholne pijače. Malico bodo delavci
imeli organizirano v neposredni bližini gradbišča.
Kot sestavni del dokumentacije za pridobitev uporabnega dovoljenja bo nosilec posega pristojnemu
upravnemu organu skladno z 9. členom Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih
(Uradni list RS, št. 34/08) priložil poročilo o nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi.
Skladno z omenjeno uredbo bo povzročitelj (investitor) odpadkov na MOP oz. ARSO poslal poročilo o
nastalih gradbenih odpadkih in o ravnanju z njimi in sicer najpozneje 15 mesecev po koncu gradnje ali
najpozneje 3 mesece po pridobitvi uporabnega dovoljenja, če bo za gradnjo objekta pridobil uporabno
dovoljenje pred tem rokom.
Kot je razvidno bodo v času gradnje nastali tudi nevarni odpadki. Ob nastanku teh odpadkov bo odgovorni
vodja del vpisal v gradbeni dnevnik količino in vrsto nevarnih odpadkov ter o tem sproti obveščal
gradbenega nadzornika.
Ugotavljamo, da so z NGGO predvidena ravnanja z gradbenimi in ostalimi odpadki, ki bodo nastali v
času gradnje, ustrezna.

OCENA VPLIVA: NEBISTVEN VPLIV (B).

15.10 Predlog omilitvenih ukrepov
Omilitveni ukrepi niso potrebni.

15.11 Čezmejni vplivi
Do meje najbližje sosednje države, Republike Avstrije, je poseg oddaljen okoli 35 km zračne linije.
Vplivov oz. emisij (npr. emisije v vode, v zrak), ki bi lahko imele daljinski-čezmejni vpliv, ne bo.

15.12 Opredelitev vplivnega območja
Poseg ne bo imel vplivov oz. emisij, ki bi lahko vplivali na zdravje in premoženje ljudi.
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Vplivno območje posega obsega zato le območje parcel, kjer se poseg nahaja, vključno s priključki na
gospodarsko javno infrastrukturo.

15.13 Opozorila o celovitosti in pomanjkljivosti poročila
Izjavljamo, da je poročilo avtorsko delo in da je celovito.

15.14 Skupna ocena vpliva na okolje
Ocenjujemo, da je vpliv posega »Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela« na
okolje sprejemljiv.
Spodnja tabela pregledno prikazuje ocene vplivov posega na okolje. Ostali segmenti okolja se niso presojali,
ker so na podlagi vsebinjenja izločeni iz presoje.
Tabela 13: Skupna tabela ocen vplivov posega
Segment okolja
Čas gradnje
Čas obratovanja
Površinske vode
Se ni presojalo
Nebistven vpliv (B)
Podzemne vode
Se ni presojalo
Nebistven vpliv (B)
Prebivalstvo in
Nebistven vpliv (B) Nebistven vpliv (B)
zdravje ljudi
Nebistven vpliv (B) Nebistven vpliv (B)
SKUPAJ

Odstranitev
Se ni presojalo
Se ni presojalo
Nebistven vpliv (B)

Opustitev
Se ni presojalo
Se ni presojalo
Pozitiven vpliv (A)

Nebistven vpliv (B)

Pozitiven vpliv (A)

Celovito gledano je vpliv posega nebistven (ocena B), posledice obratovanja so nebistvene (ocena B).
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16.SKLEPNI DEL POROČILA
16.1

Viri podatkov in informacij

16.1.1 Seznam virov
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[20]
[21]
[22]
[23]
[24]
[25]
[26]
[27]
[28]
[29]
[30]
[31]
[32]
[33]

Atlas okolja. Citirano marec 2019. www.arso.gov.si.
Občina Polzela. Citirano marec 2019. http://www.polzela.si/.
Geopedia. Citirano marec 2019. http://www.geopedia.si/.
Agencija RS za okolje. Citirano marec 2019. www.arso.gov.si.
Ministrstvo za okolje in prostor. Spletna stran. Citirano marec 2019. http://www.mop.gov.si/.
Register nepremične kulturne dediščine. Citirano marec 2019. http://rkd.situla.org/si.
Matrika ZVO d.o.o. Avtorsko fotografsko gradivo. marec 2019.
GERK. Citirano marec 2019. http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/.si/.
Google Earth. Citirano marec 2019. https://www.google.si/intl/sl/earth/.
IObčina. Citirano marec 2019. http://info.iobcina.si/iobcina3/
Direkcija RS za infrastrukturo. Citirano marec 2019. www.drsc.si.
Zavod RS za varstvo narave. Naravovarstveni atlas. Spletna stran. Citirano Marec 2019.
http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/.
Zavod za načrtovanje Žalec. Zazidalni načrt Industrijsko območje »Garant« Polzela, št. proj. 189/82, november 1982.
Agencija RS za okolje. Marec 2019. Letna poročila o količinskih stanjih podzemnih voda v
Sloveniji, leta 2014, 2015. 2016.
Agencija RS za okolje. Marec 2019. Letna poročila o kakovosti podzemne vode v RS, leta 2014
2015, 2016.
Agencija RS za okolje. Marec 2019. Ocena kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji, leta
2014, 2015, 2016.
Agencija RS za okolje. Marec 2019. Načrt upravljanja z vodami 2007-2014.
Agencija RS za okolje. Marec 2019. Kazalci okolja.
Agencija RS za okolje. Oktober 2016. Letna poročila o kakovosti zraka v Sloveniji, leta 2014, 2015,
2016.
Agencija RS za okolje. Ocena onesnaženosti zraka v Sloveniji za obdobje 2010-2014. Oktober 2015.
Agencija RS za okolje. Ocena ekološkega stanja vodotokov za obdobje 2009-2015. Citirano marec
2019.
Agencija RS za okolje. Ocena kemijskega stanja vodotokov za obdobje 2009-2013. Citirano marec
2019.
Agencija RS za okolje. Januar 2018. Ocena kemijskega stanja podzemnih voda v Sloveniji, leta
2014, 2015, 2016, 2017.
Ministrstvo za okolje in prostor. Januar 2018. Načrt upravljanja z vodami na vodnem območju
Donave za obdobje 2016-2021.
Spletna strna CČN Kasaze. Citirano marec 2019. http://www.jkp-zalec.si/storitve/centralna-cistilnanaprava-kasaze/77.
Biotehnična fakulteta v Ljubljani. Raziskave onesnaženosti tal Slovenije (projekt ROTS). Ljubljana.
Envirodual d.o.o. Lokalni energetski koncept občine Polzela, št. proj. 024/2013, januar 2013.
Občina Polzela. Letno poročilo o izvedenih ukrepih iz akcijskega načrta Lokalnega energetskega
koncepta in njihovih učinkih v letu 2017.
Matrika ZVO d.o.o. Okoljsko poročilo za SD2 OPN občine Polzela, št. OP_04.17, september 2017.
Matrika ZVO d.o.o. Aneks k okoljskemu poročilu za SD2 OPN občine Polzela, št. OP_04a.17, 16.
december 2018.
Matrika ZVO d.o.o. Strategija (novelacija) operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne
odpadne vode v občini Polzela, št. OPOČKOV_02.15, junij 2015.
Matrika ZVO d.o.o. Program opremljanja stavbnih zemljišč na območju občine Polzela, št.
PO_02.14, april 2014.
Železniška postaja Polzela. Ustni vir. April 2017.
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[43]

[44]

[45]

[46]
[47]
[48]
[49]
[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

Zavod za gozdove Slovenije. Spletna stran. Citirano marec 2018. http://www.zgs.si/
JKP Žalec d.o.o. Program odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode za obdobje
2017-2020. Žalec, oktober 2016.
JKP Žalec d.o.o. Program oskrbe s pitno vodo za obdobje 2014 – 2017. Žalec, junij 2014.
Envirodual d.o.o. DIIP za projekt Ureditev javne razsvetljave v občini Polzela. Št. projekta: 0362016. Oktober 2016.
Načrt razvoja prenosnega omrežja od leta 2007-2016, Soglasje MG, št. 360-269/2007-18, z dne
28.5.2007.
Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje. Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske enote Žalec
(2006-2025). Zavod za gozdove Slovenije, OE Celje. Gozdnogospodarski načrt gozdnogospodarske
enote Ponikva (2015-2024).
Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano. Uradna državna evidenca dejanske rabe. Citirano
marec 2019.
Atelje Piano, Saša Piano s.p., Velenje. Obvezna priloga OPN občine Polzela. Stanja prostora, št.
AP/134/2015-OPN-SP2, Velenje junij 2015
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: Idejni projekt. Št.: UP – 002/2019-PD-IDZ (ZU). Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve.
Februar 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vsebina
načrta: Obstoječa situacija. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Št. načrta.: UP – 002/2019-3.1.
Številka lista: 1. februar 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vsebina
načrta: Inventarizacija obstoječega območja. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Št. načrta.: UP –
002/2019-3.1. Številka lista: 2. Februar 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vsebina
načrta: Predvidena prometna ureditev. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Št. načrta.: UP –
002/2019-3.1. Številka lista: 3. Februar 2019.
Matrika ZVO d.o.o. Strokovna ocena o vplivih nameravanega posega na okolje. Rekonstrukcija,
nadzidana in dozidava obstoječega poslovnega objekta DAT-CON, št. SOVO_13.17, avgust 2017.
Agencija RS za okolje. Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji. Osnove za NUV 2015 – 2021.
Ljubljana, 2015.
Anton Blaj d.o.o. Projekt vzpostavitve učinkovitega poslovanja na novi lokaciji »Tovarna
prihodnosti«, 18.3.2019.
Kova d.o.o. Poročilo o meritvah hrupa v naravnem in življenjskem okolju – proizvodnja Blaj v
Grižah, št. EK2017-1700279/1 z dne 22.5.2017.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št. UP – 002/2019.
April 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št.: UP – 002/2019.
Datum: april 2019. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Vsebina načrta: Situacija obstoječega
stanja. Marec 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št.: UP – 002/2019.
Datum: april 2019. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Vsebina načrta: Situacija predvidenega
posega. Marec 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št.: UP – 002/2019.
Datum: april 2019. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Vsebina načrta: Prometno tehnična
situacija. Marec 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št.: UP – 002/2019.
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Datum: april 2019. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Vsebina načrta: Komunalna infrastruktura.
Marec 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št.: UP – 002/2019.
Datum: april 2019. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Vsebina načrta: Karakteristični prečni
prerez. Marec 2019.
Uniprojekt d.o.o. Izgradnja komunalne opreme za degradirano območje Garant Polzela. Vrsta
projekta: DGD – Dokumentacija za pridobitev mnenj in gradbenega dovoljenja. Št.: UP – 002/2019.
Datum: april 2019. Vrsta načrta: Načrt zunanje ureditve. Vsebina načrta: Karakteristični prerez
ponikovalnice. Marec 2019.

16.1.2 Razpoložljivost, kakovost, časovna ažurnost in popolnost podatkov
Uporabljeni so vsi najnovejši razpoložljivi javni podatki o meritvah in emisijah, ki smo jih ocenili kot
relevantne za oceno stanja okolja in njegovih delov na obravnavanem območju; ocenjujemo, da so ti podatki,
skupaj s tistimi iz ostalih virov, zadostna podlaga za oceno stanja okolja za namen presoje vplivov na okolje.
Kot viri podatkov so uporabljene tudi nekatere študije in drugi viri, ki smo jih, glede na namen, ocenili kot
dovolj kakovostne.
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