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Kaj je okoljsko poročilo in CPVO?
• Je strokovni pregled in ocena vplivov plana na okolje v postopku
izvedbe celovite presoje vplivov na okolje.
• Izdelano je na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS,
št. 73/05)
• Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov v
upravnem postopku odloči z Odločbo MOP, št. 35409-338/2019/9 z dne
20. 2. 2020, da je v postopku priprave sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta za območje gramoznice v Selnici ob Dravi treba
izvesti celovito presojo vplivov na okolje.
• V okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi
izvedbe prostorskih ureditev,ki so načrtovane v osnutku Odloka o
spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja gramoznice v
Selnici ob Dravi, ki ga je izdelal TIURB d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000
Maribor.

0bmočje SD UrN Gramoznica Selnica ob Dravi
Območje plana UrN Gramoznica se glede na Odlok o občinskem
prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2017) nahaja v
enoti urejanja prostora (EUP) z oznako DR-47, natančneje na vzhodnem
delu EUP DR-47

Območje obstoječih in načrtovanih dejavnosti
v okolici UrN gramoznica

naselje Selnica je 500m severno od območja obravnave;
V neposredni bližini so:
reka Drava;
centralna ČISTILNA NAPRAVA,
opuščena gramoznica Konstruktur
delujoča gramoznica Panel

Potek priprave OP
• Okoljsko poročilo se je izdelovalo v marcu, aprilu in maju 2020.
• Pripravljen je bil pregled stanja okolja na podlagi dostopnih podatkov,
posredovane dokumentacije, razpoložljivih informacij in terenskega
ogleda.
• Opredeljene so bile ključne značilnosti prostora in okoljski problemi, ki
izhajajo iz obstoječih znanih obremenitev okolja.
• Pripravljen je bil tudi pregled pravnih režimov na varovanih območjih
na obravnavanem območju in posredovanih prvih mnenj nosilcev
urejanja prostora.

Vsebinjenje - scooping
Na podlagi analize stanja prostora in preučitve načrtovanih ureditev smo v
fazi vsebinjenja izločili iz nadaljnje obravnave tiste segmente okolja, za
katere smo ugotovili, da izvedba plana ne bo povzročila pomembnih
negativnih vplivov.

Na podlagi ugotovitev vsebinjenja, smo na podlagi predpostavk o
potencialnih negativnih vplivih za namen nadaljnje presoje opredelili
naslednje dele okolja:
• površinske in podzemne vode,
• tla,
• kulturno krajino in
• zdravje ljudi ( pitna voda, prah, hrup, odpadki).

Ocena vpliva izvedbe plana glede na postavljene
okoljske cilje
Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na
podlagi ocenjevanja potencialnih sprememb meril (kazalnikov), ki so
bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja.
Metodologija in kazalniki so obširneje pojasnjeni in razvidni iz OP.

Tabela z ocenami:
Okoljski cilj

podcilj

Ocena vpliva

Izboljšanje kakovosti tal

Pozitiven vpliv (A)

Ohranjanje kvalitetne
kulturne krajine

Pozitiven vpliv (A)

Varovanje zdravja ljudi

Zmanjševanje
onesnaženosti tal,
podzemnih in površinskih
voda ter zagotavljanje
oskrbe s čisto pitno vodo

Vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov(C)

Ohranjen vzorec
zmanjševanja števila
prebivalcev izpostavljenih
čezmernemu hrupu, ki
izvira iz prometa

Nebistven vpliv (B)

Ohranjena kakovost zraka

Vpliv je nebistven zaradi
izvedbe omilitvenih
ukrepov(C)

Ustrezno ravnanje z
odpadki

Pozitiven vpliv (A)

Zaključna ugotovitev OP in omilitveni ukrepi
Na podlagi ugotovitev tega okoljskega poročila
ocenjujemo, da so vplivi plana »SD URN
Gramoznica« na okolje in varovanje zdravja ljudi
nebistveni z upoštevanjem omilitvenih ukrepov.
V dopolnjenem osnutku naj se upoštevajo prva mnenja pristojnih nosilcev
urejanja prostora, ki v skladu s predpisi s področja varstva okolja
sodelujejo v postopku priprave »SD URN Gramoznica« in celovite presoje
njegovih vplivov na okolje.

Omilitveni ukrepi
Za doseganje okoljskega cilja - varovanje zdravja ljudi in podcilja ohranjena kakovost zraka je dodati v 22.člen plan "SD URN Gramoznica"
omilitveni ukrep: "Preprečevanje prekomernega širjenja prahu pri
transportu materiala se izvaja z omejitvijo hitrosti znotraj območja
gramoznice na 10 km/h."

Predlog plana SD URN Gramoznica se dopolni v 23. členu še z dodatnimi
omilitvenimi ukrepi za doseganje okoljskega cilja - varovanje zdravja
ljudi in podcilja - zmanjšanje onesnaženosti tal, podzemnih in površinskih
voda ter zagotavljanje oskrbe s skladno in zdravstveno ustrezno pitno
vodo,kot je razvidno iz OP.

Hvala za pozornost.

