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1. SPLOŠNI OPIS IN UVODNA POJASNILA 

1.1 Ozadje in obveznost postopka CPVO  

Pravna podlaga za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za del EUP VO - 

41, je Zakon o urejanju prostora - ZUreP-2 (Ur. l. RS, št. 61/17). Priprava OPPN pa temelji tudi na 

odločitvah in usmeritvah Občinskega in prostorskega načrta Občine Vojnik (Uradno glasilo 

slovenskih občin 59/16, 6/17, 45/17 in 53/17). 

 

S Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP VO-

41 (AMVE KRK d.o.o.) v Vojniku, je občina pristopila k aktivnostim za izdelavo navedenega OPPN. 

 

Občina Vojnik je Izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

EUP VO - 41 v Vojniku (v nadaljevanju OPPN VO - 41) pripravila v mesecu oktobru 2022. Na 

podlagi teh izhodišč, so se pridobila prva mnenja nosilcev urejanja prostora. V postopku za pridobitev 

odločbe o celoviti presoji vplivov na okolje (CPVO) je bila pridobljena odločba št. 35409-333/2020/7 

z dne 26. 11. 2021 iz katere izhaja, da je za navedeni OPPN VO - 41  potrebna celovita presoja vplivov 

na okolje. V sklopu izdelave in sprejema Odloka OPPN Novo Pobrežje, se tako skladno z Zakonom 

o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 

61/17, 21/18, 84/18 in 158/20) izdela tudi okoljsko poročilo.  

 

V Odločbi o potrebnosti izdelave CPVO je prav tako navedeno, da je iz gradiva razvidno, da OPPN 

leži izven zavarovanega območja ali posebnega varstvenega območja ter njegovega daljinskega 

vpliva, kar potrjuje tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave, OE Celje, št. 1-III-722/2 –O-20/LS z 

dne 12. 11. 2020, zato za predmetni plan ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe 

planov in posegov na varovana območja, kot to določa 101.člen ZON (Ur. l. RS, št. 96/04, 61/06, 

8/10, 46/14, 21/18, 31/18 in 82/20).  

Iz navedenega izhaja, da za OPPN ni potrebno izvesti presojo sprejemljivosti izvedbe plana v naravo 

na varovana območja. Iz tega razloga Dodatek za presojo sprejemljivosti ni bil izdelan. 

 

Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti 

pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih  

sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS št. 9/09), je 

ministrstvo preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost 

območij, ki bodo verjetno prizadeta in ugotovilo da iz mnenja Ministrstva za kulturo št. 35012-

177/2020/ 4 z dne 3. 12. 2020 izhaja, da se na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov 

nahaja enota kulturne dediščine Vojnik – Psihiatrična bolnišnica s parkom (ESD 12221). Zaradi 

verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register 

nepremične kulturne dediščine, je zato potrebno izvesti CPVO. 

1.2 Namen okoljskega poročila 

Okoljsko poročilo je strokovno gradivo in sestavni del postopka CPVO. Izdela se na podlagi 41. člena 

ZVO-1 in na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 

vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Okoljsko poročilo je dokument, v katerem se 

opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, ohranjanje narave, 

varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje 
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in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Upošteva vsebino in natančnost plana ter obsega 

tekstualni in kartografski del, ki je prilagojen merilu prostorskega načrta.  

 

Namen okoljskega poročila je ugotoviti pričakovane vplive s planom načrtovanih prostorskih 

ureditev in opredelitev namenske rabe prostora, jih ovrednotiti glede na varstvene cilje ohranjanja 

kulturne dediščine, krajine, narave (biotska raznovrstnost in naravnih vrednot) in varstva človekovega 

zdravja v vplivnem območju plana. Okoljsko poročilo je usmerjeno v optimizacijo vseh načrtovanih 

prostorskih ureditev, pri čemer je za doseganje razvojnih ciljev potrebno upoštevati vse varstvene 

zahteve prostora. Za doseganje ustreznih prostorskih rešitev so podani omilitveni ukrepi. Slednji 

morajo biti vključeni v prostorski akt.       

 

Iz Odločbe o obveznosti izvedbe postopka CPVO, je razvidno, da je za predmetni plan potrebno 

izvesti celovito presojo vplivov na okolje, ni pa potrebna presoja sprejemljivosti na varovana območja 

zaradi verjetno pomembnih vplivov na naravo, zato izdelava Dodatka za presojo sprejemljivosti 

izvedbe plana v naravo na varovana območja, ni potrebna. 

 

1.3 Vsebina okoljskega poročila 

Vsebina okoljskega poročila je predpisana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku 

celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V okoljskem poročilu so tako 

zajete naslednje vsebine: 

• osnovni podatki o planu 

• podatki o stanju okolja na območju izvajanja plana 

• podatki o okoljskih ciljih plana, merilih vrednotenja in metodah za ugotavljanje in 

vrednotenje vplivov plana 

• podatki o ugotovljenih vplivih plana in njihova presoja 

• predvideni načini spremljanja stanj v času izvedbe plana 

• poljuden povzetek okoljskega poročila z obrazložitvijo 

 

Okoljsko poročilo je bilo tako izdelano na podlagi: 

• Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu (OPPN) za del EUP VO – 41 v Vojniku 

• prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora (DRSV, ZRSVN, Ministrstvo za zdravje, 

Ministrstvo za kulturo,..) 

• javno dostopnih podatkov in zakonskih izhodišč 

• Sklepa o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enoto 

EUP VO-41 (AMVE KRK d.o.o.) v Vojniku 

• strokovnih podlag za pripravo plana: 

- Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del EUP VO -41 v 

Vojniku, izdelal: AR Projekt d. o. o., št. OPPN: 6/20, oktober 2020, 

- Občinski podrobni prostorski načrt za del EUP VO – 41  v Vojniku – dopolnjen osnutek, 

izdelal: AR Projekt d. o. o., št. OPPN: 6/20 

 

V okoljskem poročilu se obravnava sestavine okolja, na katere bi izvedba predmetnega plana 

potencialno lahko vplivala: 

1) Površinske vode  

2) Kulturna dediščina 
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Razlog za vrednotenje navedenih izbranih sestavin okolja je obravnavan v poglavju 5. Opredelitev 

do pomembnih vplivov plana. 

 

Vse navedene obveznosti in dolžnosti so usklajene z Zakonom o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. RS, št. 

39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17, 21/18, 84/18 in 158/20) 

 in se nanašajo neposredno na pripravljavca plana, Občino Vojnik. 

 

1.4 Presoja vplivov izvedbe plana na okolje 

Presoja vplivov izvedbe plana na okolje se opredeli na podlagi 8. člena Uredbe o okoljskem poročilu 

in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V 

okoljskem poročilu bodo predvidoma opredeljeni naslednji pomembni vpliv plana: neposredni, 

daljinski, kumulativni in sinergijski, začasni in/ali trajni, kratkoročni, srednjeročni in dolgoročni. 

Vrednotenje vplivov izvedbe plana se izvede na podlagi ugotovljenih posledic, ki bi jih plan lahko 

imel na izbrane okoljske cilje z merili vrednotenja, določenih za vsako okoljsko sestavino posebej.  

 

Neposredni vpliv izvedbe plana ima takojšnje in neposredne učinke na izbrana merila vrednotenja. 

 

Daljinski vpliv izvedbe plana je tisti, ki se kot posledica izvedbe plana zgodi oddaljeno od območja 

posega v okolje. 

 

Kumulativni vpliv se ugotavlja v primeru, če se s planom načrtuje poseg v okolje, ki zanemarljivo 

vpliva na izbrana merila vrednotenja, ima pa skupaj z obstoječimi posegi v okolje ali s posegi, ki so 

načrtovani ali se izvajajo na podlagi drugih planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja, ali 

kadar ima več posameznih za okolje zanemarljivih vplivov istega posega ali več posegov istega plana 

vpliv, katerega učinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi. 

 

Sinergijski vpliv izvedbe plana je tisti, ki je v celoti večji od vsote posameznih vplivov in se opredeli 

na podlagi skupnih posledic, ki jih lahko imajo neposredni, daljinski, začasni in kumulativnih vplivov 

plana na okolje. 

 

Tabela 1: Velikostni razredi vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev 

OCENA OPISNA OCENA 

A ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv 

B vpliv je nebistven 

C vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 

D vpliv je bistven 

E vpliv je uničujoč 

X ugotavljanje vpliva ni možno 

 

Velikostni razredi oziroma ocene vplivov izvedbe plana A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe 

plana na uresničevanje izbranih okoljskih ciljev sprejemljivi. V primeru, da je ugotovljen velikostni 

razred C se podajo omilitveni ukrepi, ki se neposredno nanašajo na lastnosti plana in načrtovanih 

posegov v okolje in ob njihovem upoštevanju omogočajo, da vpliv izvedbe plana na okoljske cilje ni 

bistven.  

    

Ugotovljen vpliv izvedbe plana z velikostnim razredom D in E pomeni, da vplivi izvedbe plana za 

uresničevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi. 



Okoljsko poročilo za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku   

Izdelal: Ipsum, d.o.o.                                                                                                                                 9 
 

2. OPIS PLANA IN NJEGOVE GLAVNE ZNAČILNOSTI 

2.1 Ime, območje in obdobje izvajanja plana 

Ime presojanega plana: Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del EUP VO -41 v Vojniku (v 

nadaljevanju: OPPN VO -41). 

 

Območje plana: se nanaša na območje z oznako VO - 41 po prostorskih sestavinah planskih aktov in 

obsega zemljišče s parc. št. 756/3 in 756/4 k.o. 1065 – Vojnikov trg. Območje je del gospodarske 

cone, namenjene obrtnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim. 

Površina območja, kjer je predviden OPPN znaša 1.321,0 m2. 

 

Obdobje izvajanja plana:  Po prenehanju veljavnosti OPPN (ko se OPPN realizira v celoti), se 

opredeli enota urejanja prostora s podrobnejšimi prostorskimi izvedbenimi pogoji, ki se vključijo v 

Občinski prostorski načrt Občine Vojnik. 

2.2 Izhodišča in cilji plana 

Izhodišča za urejanje območja izhajajo iz stanja in značilnosti prostorskega razvoja občine in so 

določena z veljavnim prostorskim aktom Občinskega prostorskega načrta Občine Vojnik (Uradno 

glasilo slovenskih občin 59/16, 6/17, 45/17 in 53/17) in upoštevajo priporočila Prostorskega reda 

Slovenije (Ur. L. RS, št. 122/04). 

 

Predmetne parcele se nahajajo znotraj EUP VO - 41. 

 

Skladno s prostorsko dokumentacijo se območje nahaja na območju proizvodnih dejavnosti, 

natančneje gospodarske cone, ki so namenjene obrtnim, prometnim, trgovskim, poslovnim in 

proizvodnim dejavnostim. Za območje je predvidena izdelava OPPN. 

 

Dopustne stavbe: okrepčevalnice, poslovne stavbe, stavbe za storitveno dejavnost, skladiščne stavbe 

in gradbeno inženirski objekti. 

Dopustne dejavnosti: Na območju OPPN se bo lahko izvajala poslovna dejavnost. 

 

Cilj plana je umestitev dveh poslovnih objektov s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo in 

priključitvijo nanjo. 

 

2.3 Podatki o prostoru, ki ga plan zajema 

2.3.1 Splošno 

Občina Vojnik leži na severovzhodu Celjske kotline v srednji vzhodni Sloveniji, v Savinjski 

statistični regiji. Meri 75 km2 in vključuje 56 naselij, povezanih v tri krajevne skupnosti Frankolovo, 

Nova Cerkev in Vojnik. Leta 2021 je bilo v občini 9.009 prebivalcev, kar pomeni, da je bila gostota 

poselitve 120,12  prebivalcev/km2 (vir: www.stat.si, na dan 24. 10. 2022), kar presega slovensko 

povprečje (103,4 preb./km2). 
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Večina občanov se vozi na delo v sosednje občine, sama občina pa se je izognila težji industriji in 

tako z manjšimi podjetji in obrtno dejavnost ostaja pretežno kmetijsko obarvana. Z izgraditvijo 

Obrtno-poslovne cone Arclin so dobili priložnost domači in drugi podjetniki.  

 

Središče občine je gručasto trško naselje Vojnik, skozi katerega teče reka Hudinja. 

 

Na spodnji sliki je prikazano območje OPPN v širšem geografskem prostoru. 

 

 
Slika 1: Prikaz širšega območja OPPN (označeno z rdečo obrobo) 

(vir: www.gis.iobcina, november 2022) 

 

2.3.2 Lokacija OPPN 

Območje urejanja OPPN se nahaja na južnem delu naselja Vojnik, na območju gospodarske cone, ob 

regionalni cesti R2 – 430/0282 Višnja vas - Celje. Obsega zemljišče s parcelnimi št. 756/3 in 756/4, 

v katastrski občini Vojnik trg, v velikosti 1.321 m2. 
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Slika 2: Prikaz območja OPPN del EUP VO-41, ožja okolica 
(vir: gis.iobcina.si, november 2022) 

 

Območje OPPN se nahaja v ravninskem delu, v industrijski coni, obdano s pozidanimi zemljišči, 

razen na vzhodu,  kjer se nahajajo zelene površine, park.  

 

Najbližji vodotok je reka Hudinja, ki se nahaja zahodno od območja OPPN.  

Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali poplavnem območju. 

 

Območje ne sega na zavarovano območje Natura 2000, EPO ali naravne vrednote. Najbližja  naravne 

vrednota Vojnik – medvedja leska (1843), se nahaja ca. 800 m severno od obravnavanega območja. 

 

Območje urejanja se nahaja na robu območja enote zavarovane  kulturne dediščine Vojnik – 

Psihiatrična bolnišnica s parkom (EŠD 12221). V radiju 500 m se nahajajo še Vojnik – Pokopališče 

(EŠD 29958), Vojnik – Kaplanija (12220) in Vojnik – Ambient cerkve sv. Jerneja (12187). 

2.3.3 Opis obstoječih dejavnosti na območju OPPN 

Območje OPPN v dejanski rabi opredeljeno  kot pozidano in sorodno zemljišče (3000).  Zemljišče je 

v naravi pozidano zemljišče z objekti za poslovno dejavnost in urejenimi manipulativnimi 

površinami. 

 

Zemljišče je komunalno in energetsko opremljeno. Preko območja OPPN ob južni parcelni meji 

poteka podzemni električni vod, v ožji okolici pa poteka dva visokonapetostna daljnovoda. Potrebno 

bo vzpostaviti novo telekomunikacijsko omrežje. Plinovodno omrežje na obravnavanem območju ni 

evidentirano. 
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2.4 Kratek opis nameravanih ureditev v okviru plana 

Območje OPPN je namenjeno izgradnji dveh manjših poslovnih objektov s pripadajočo infrastrukturo 

in zunanjo ureditvijo.  

 

Načrtovana sta gostinski objekt – okrepčevalnica in poslovno skladiščni objekt. Gre za pritlična 

objekta z ravno streho.  

 

Zunanja ureditev 

Gostinski objekt mora biti od regionalne ceste ustrezno odmaknjene, tako da je pred njim vzdolž ceste 

možno urediti zeleno bariero. Po zahodnem robu se zasadi drevoredna poteza manjših stebrastih 

listopadnih dreves. Parkirišče se ozeleni z najmanj enim listopadnim drevesom dvignjene krošnje. 

Drevesa se umestijo tudi ob jugozahodnem robu območja ureditev. 

 

Prometno omrežje 

Območje OPPN se bo navezovalo na regionalno cesto R2-430, preko obstoječega cestnega priključka, 

ki mora biti opremljen z ustrezno prometno signalizacijo. Predvideti je potrebno zadostno število 

parkirnih mest: 

- 1 PM/10 sedežev – gostinski lokal 

- 1PM/50m2 neto površine ali 1PM/2 zaposlena - obrtni in industrijski obrati  

- 1PM/150m2 neto površine ali 1PM/2 zaposlena - skladišča  

- 1PM/30m2 BTP vendar ne manj kot 2PM - poslovni prostori s strankami  

- 1PM/2 zaposlena - poslovni prostori brez strank 

 

Kanalizacijsko omrežje 

Obvezna je priključitev objektov na javno kanalizacijo, kar se uredi preko obstoječega priključka 

kompleksa. Območje OPPN se nahaja na območju aglomeracije št. 20543 – Celje 2019. Komunalne 

odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. Odpadne vode iz prostorov za pripravo 

hrane morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca olj. Za odvod meteornih vod z območja 

obravnavanega OPPN je potrebno predvideti meteorno kanalizacijo, ki bo odvajala meteorne vode v 

obstoječ meteorni odvodnik. 

 

Vodovodno omrežje 

Oskrba predvidenih objektov z vodo iz javnega vodovoda je možna preko obstoječega vodovodnega 

priključka in internega vodovodnega omrežja za kompleks, ki se v primeru potrebe po povečanem 

odvzemu vode poveča na stroške investitorja. 

 

Električno omrežje 

Na območju OPPN poteka visok in nizkonapetostni podzemni vodi, ki jih je pri umestitvi objektov v 

prostor potrebno upoštevati. Energija za napajanje predvidenih objektov je na razpolago na 

nizkonapetostnih zbiralnicah obstoječe TP OPC Arclin 1. 

 

Plinovodno omrežje 

Za ogrevanje objektov v OPPN se predvidi priključitev na plinovodno omrežje ali ogrevanje z 

toplotno črpalko oziroma z obnovljivimi viri energije. Obstoječe plinovodno omrežje, odsek V4A-

PE125, delovnega tlaka 4 bar, je zgrajeno na Celjski cesti, z zaključkom na zemljišču parc, št. 944/11 

k.o. Vojnik trg. 

 

Telekomunikacijsko omrežje 
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Trase obstoječih naročniških TK kablov se določijo z zakoličbo. Glede na pozidavo oziroma 

komunalno ureditev jih je potrebno ustrezno zaščititi v zaščitni cevi ali prestaviti, kar se izvede pod 

nadzorom in po navodilih predstavnika Telekom Slovenije d.d.. Za priključitev novih objektov na 

javno TK omrežje Telekom Slovenije d.d. je potrebno predvideti in vrisati trase priključkov TK 

vodov in TK kanalizacije, ki morajo biti usklajene s projektom ostalih komunalnih vodov. 

 

Ravnanje z odpadki 

Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu 

kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne 

službe odpadke prevzame. 

 
Slika 3: Prikaz predvidenih ureditev na območju OPPN 

(vir: AR Projekt d.o.o., oktober 2021) 

 

2.5 Namenska raba prostora ter odnos do drugih planov 

Na obravnavanem območju velja: 

o Občinski prostorski načrt Občine Vojnik, strateški in izvedbeni del (Uradno glasilo 

slovenskih občin 59/16, 6/17, 45/17 in 53/17) 

 

Zgoraj naveden veljaven prostorski načrt (OPN) za območje opredeljuje namensko rabo območja 

centralnih dejavnosti in pod podrobnejšo rabo: 

• IG – gospodarske cone. 

 

V skladu z zgoraj navedenim prostorskim aktom, se na teh površinah lahko izvajajo vse dejavnosti, 

ki so dopustne na površinah centralnih dejavnosti. 

 

Območje EUP VO-41 na južnem in severnem robu območja, obdajajo območja centralnih dejavnosti, 

na zahodnem robu ga obdajajo prometne, na vzhodnem pa zelene površine. 
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Po dejanski rabi je območje OPPN skupaj z mejnimi območji opredeljeno kot pozidana in sorodna 

zemljišča (3000), kot je razvidno iz podatkov MOP (www.gis.iobcina.si, oktober 2022) in spodnje 

slike.  

 

 
Slika 4: Prikaz dejanske rabe na območju OPPN  

 (vir: www.gis.iobčina, november 2022) 

 

2.5.1 DPN na območju urejanja 

Na območju OPPN je v pripravi državni prostorski načrt za polje vetrnih elektrarn Paški Kozjak 

 

Na spodnji sliki je razvidna predvidena lokacija DPN v pripravi. 

 

http://www.gis.iobcina.si/
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Slika 5: Prikaz državnih prostorskih aktov v veljavi 

(vir: www.gis.iobčina, november 2022) 

 

2.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 

Na območju OPPN ni pričakovati emisij v okolje, ki bi lahko povzročile pomembne vplive na okolje, 

saj gre za umestitev dveh manjših poslovnih objektov v območje gospodarske cone. 

 

Izvedba plana bo povzročala emisije snovi v zrak v času gradnje in v času obratovanja zaradi 

ogrevanja objektov v hladnih mesecih. Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da 

zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne 

dovoljene emisije določene z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 9/11, 8/15 in 

66/18) in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav (Uradni list RS, št. 46/19). 

 

Emisije s hrupom bodo prav tako vezane na čas gradnje. Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje 

se nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije. S predvidenim posegom ne 

bodo presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa LDAN, ki jih določa Uredba o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19), za IV. stopnje varstva pred hrupom.   

 

Emisije v vode se lahko pojavijo zaradi nastajanja padavinskih odpadnih vod na območju predvidenih 

objektov in novih zunanjih ureditev utrjenih površin. Predvidena je izvedba zadrževalnika 

padavinskih voda na obravnavanih parcelah. 
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Zaradi izvedbe novih ureditev bodo nastale odpadne komunalne vode, ki bodo speljane v javno 

kanalizacijo, ki se konča na čistilni napravi v Škofji vasi z iztokom v reko Hudinjo. 

Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena odvajajo v sistem 

obstoječe meteorne kanalizacije na tem območju z obstoječim iztokom v obstoječ odprt meteorni 

odvodnik. 

 

Emisije v tla so možne predvsem v času gradnje ter ureditvijo teh območij, vendar je ob upoštevanju 

aktualne gradbene zakonodaje takšna verjetnost majhna. Gre za v naravi že asfaltirano območje. 

 

Emisije svetlobnega onesnaženja se pričakuje zaradi umestitve novih objektov ter ureditve zunanje 

razsvetljave na celotnem območju OPPN, ki mora ustrezati Uredbi o mejnih vrednostih svetlobnega 

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

 

Emisije elektromagnetnega sevanja na območju občine so prisotne zaradi tras visokonapetostnih 

koridorjev, ki pa jih na območju OPPN ni.  

 

Izvedba plana bo povzročila nastanek dodatnih komunalnih odpadkov, ki bodo nastali zaradi novih 

poslovnih stavb. Odpadki bodo nastali tudi v času gradnje.  

Odpadki bodo nastajali tudi na lovilnikih olj, ki bodo vgrajeni na povoznih površinah. Vsi odpadki 

se oddajo pooblaščenim organizacijam v nadaljnje ravnanje in se ne predelujejo na območju.  

2.7 Alternative za doseganje okoljskih ciljev 

Alternativne variante za pripravo OPPN niso bile predlagane, saj niso bili ugotovljeni bistveni oz. 

uničujoči vplivi, zato jih tudi pri izvedbi okoljske presoje v okoljskem poročilu ni bilo možno 

obravnavati.  
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3. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA 

3.1 Splošno 

Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so: 

• okoljski cilji plana,  

• merila vrednotenja (ustrezna merila vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, 

varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja 

okolja, stopnje doseganja varstvenih ciljev in druga merila, ki zagotavljajo ustrezno 

vrednotenje vplivov plana), 

• metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo 

človekovega zdravja in kulturno dediščino. 

 

Pri izdelavi okoljskega poročila je treba izbrati taka merila vrednotenja in take metode ugotavljanja 

ter vrednotenja vplivov plana, da bodo v čim večji meri lahko ugotovljeni vsi pomembni vplivi plana 

na doseganje okoljskih ciljev in bodo ugotovljeni vplivi tudi ustrezno ovrednoteni. 

 

V nadaljevanju dokumenta podajamo izbrane okoljske cilje OPPN, ki so bili povzeti po programskih 

dokumentih Republike Slovenije, aktualni zakonodaji in podanih prvih mnenjih nosilcev urejanja 

prostora. 

 

Na podlagi ustreznih ciljev so bila izbrana ustrezna merila vrednotenja (po posameznih sestavinah 

okolja oz. izbranih okoljskih ciljih, kot je stopnja odstopanja od kazalcev stanja okolja). Merila 

vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, so podana v 

poglavju 6, pri vsakem podpoglavju. 

 

3.2 Zakonske podlage 

Okoljsko poročilo se je izdelalo na podlagi naslednjih zakonskih predpisov: 

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

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

• Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Ur. l. RS, št. 96/04, 61/06, 8/10, 46/14, 21/18, 31/18 

in 82/20), 

• Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2)  (Ur. l. RS, št. 61/17), 

• Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 

30/16, 61/17, 21/18, 84/18 in 158/20), 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l . RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 

in 21/18) 

3.3 Strokovne podlage  

Poleg zakonskih in podzakonskih predpisov, ki so podrobneje navedeni pri obravnavi posameznih 

sestavin okolja, se je pri pripravi okoljskega poročila upoštevalo tudi v nadaljevanju navedene 

strokovne podlage: 

• Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote 

EUP VO – 41 v občini Vojnik, AR PROJEKT d.o.o., št. OPPN: 6/20, oktober 2020. 
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• Občinski podrobni prostorski načrt za del EUP VO – 41 v Vojniku, dopolnjen osnutek, AR 

PROJEKT d.o.o., št. OPPN: 6/20  

 

3.4 Smernice nosilcev urejanja prostora 

V fazi priprave OPPN so bile na podlagi izdelanih izhodišč za OPPN, izdana prva mnenja nosilcev 

urejanja prostora s stališča njihove pristojnosti, skladno z Zakonom o urejanju prostora. Ugotovitve 

analize prvih mnenj se upošteva pri pripravi dopolnjenega osnutka OPPN. V nadaljevanju navajamo 

za okoljsko poročilo pomembnejše smernice nosilcev urejanja prostora, ki so bile izdane. 

 

Tabela 2: Seznam pomembnejših izdanih prvih mnenj nosilcev urejanja prostora za pripravo OPPN 
 NOSILCI UREJANJA 

PROSTORA 

ŠT. IN DATUM 

IZDANE SMERNICE 

OPOMBE 

1. 

 

Ministrstvo za kulturo 

 

Št. 35012-177/2020/4,  

z dne 3. 12. 2020 

Območje OPPN se nahaja v robnem delu enote 

kulturne dediščine Vojnik – Psihiatrična bolnišnica s 

parkom (EŠD 12221). Načrtovani posegi bi po mnenju 

Ministrstva lahko pomembneje vplivali na omenjeno 

enoto kulturne dediščine. 

2. 
Zavod RS za varstvo 

narave 

Št.1-III-722/2-O-20/LS,  

z dne 12. 11. 2020 

Območje OPPN ne sega na območja naravnih vrednot, 

ekološko pomembno območje in območje Nature 

2000. Ocenjujejo da OPPN verjetno ne bo pomembno 

vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. 

3. 

Ministrstvo za okolje in 

prostor Direkcija RS za 

vode Sektor območja 

Savinje 

Št. 35020-157/2020-2,  

z dne 18. 1. 2020 

Ministrstvo ocenjuje da izvedba OPPN verjetno ne bo 

pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z 

vodami, saj lokacija ni ob vodotoku in na območju 

poplavne nevarnosti. 

4. 

Ministrstvo za zdravje, 

(Nacionalni laboratorij za 

zdravje, okolje in hrano) 

Št. 350-141/2020-4, z 

dne 1. 12. 2020 

NLZOH ocenjuje, da za OPPN s stališča njihove 

pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz 

okolja ni potrebno izdelati celovite presoje vplivov na 

okolje. 

5. 

Ministrstvo za kmetijstvo, 

gozdarstvo in prehrano 

Direktorat za kmetijstvo 

Št. 3504-135/2020/2, z 

dne 10. 11. 2020 

Območje OPPN ne posega na območje kmetijskih 

zemljišč, zato se ministrstvo do predlaganih ureditev 

ne opredeljuje. 

 

Kratek povzetek smernic, ki smo jih upoštevali v presoji: 

 

1. Ministrstvo za kulturo, št. 35012-177/2020/4, z dne 3. 12. 2020 

Glede Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino, se je ministrstvo v 

mnenju izreklo, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino, 

vpisano v register nepremične kulturne dediščine. Območje urejanja se nahaja v robnem delu enote 

kulturne dediščine Vojnik – Psihiatrična bolnišnica s parkom (EŠD 12221), stavbna dediščina. Za 

načrtovane ureditve podajajo konkretne smernice, ob upoštevanju katerih pomembnejših vplivov na 

kulturno dediščino verjetno ne bi bilo. 

So tudi mnenja, da v primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti 

presojo vplivov na okolje na podlagi Uredbe PVO, menijo, da obstaja verjetnost pomembnejših 

vplivov izvedbe plana na arheološke ostaline. 

 

Upoštevanje smernic: Smernice so bile upoštevane v OP.  

 

2. Zavod RS za varstvo narave, št.1-III-722/2-O-20/LS, z dne 12. 11. 2020 
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Iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave o obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti plana na 

varovana območja izhaja, da območje OPPN in njegov daljinski vpliv leži izven posebnega 

varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja, zato ocenjujejo, da presoje 

sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni potrebno izvesti. Prav tako 

območje OPPN ne sega na območja naravnih vrednot in ekološko pomembno območje, zato 

ocenjujejo, da plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. 

 

Upoštevanje smernic: Smernice niso bile podane. 

 

 

3. Ministrstvo za okolje in prostor Direkcija RS za vode Sektor območja Savinje, št. 35020-

157/2020-2, z dne 18. 1. 2020 

DRSV v svojem mnenju ocenjuje, da ureditve obravnavanega plana OPPN verjetno ne bodo  

pomembneje vplivale na okolje z vidika upravljanja voda.Po njihovih ugotovitvah poseg bistveno ne 

vpliva na rabo sosednjih zemljišč ali objektov, sama lokacija pa ni ob vodotoku in ni poplavna. Glede 

na karte razredov poplavne ogroženosti, pa se območje OPPN ne nahaja na območju poplavne 

nevarnosti. Navaja da je pri izvedbi OPPN potrebno upoštevati Splošne smernice s področja 

upravljanja z vodami ter podane konkretne smernice. 

 

Upoštevanje smernic: Smernice so bile upoštevane v OP. 

 

 

4. Ministrstvo za zdravje, na podlagi mnenja Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, 

št. 350-141/2020-4, z dne 1. 12. 2020 

Ministrstvo za zdravje se strinja z izdanim mnenjem NLZOH. 

NLZOH v strokovnem mnenju o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje podaja svoje 

mnenje, da glede na vse značilnosti plana, ni potrebna izdelava celovite presoje vplivov na okolje. Z 

OPPN se ne ureja območja namenjenega bivanju, zato s stališča varstva zdravja ljudi, ne pričakujejo 

neposrednih vplivov iz okolja, pa tudi ne bistvenih daljinskih in kumulativnih vplivov. Prav tako ne 

pričakujejo vplivov na podzemno vodo in posledično oskrbo s kakovostno pitno vodo, saj se območje 

OPPN ne nahaja na VVO. 

 

Upoštevanje smernic: Smernice niso bile podane. 

 

5. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Direktorat za kmetijstvo, št. 3504-

135/2020/2, z dne 10. 11. 2020 

Ministrstvo je ugotovilo, da predlagana prostorska ureditev ne posega na območje kmetijskih 

zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne opredeljuje. 

 

Upoštevanje smernic: Smernice niso bile podane. 
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4. OPIS STANJA OKOLJA 

4.1 TLA 

4.1.1 Geološke značilnosti tal 

Območje OPPN leži na severovzhodnem robu Savinjske ravni. Glede na Regionalno razdelitev 

krajinskih tipov v Sloveniji (Marušič in sodelavci, 1998) spada v predalpske regije, širšo krajinsko 

enoto Vzhodnoslovensko predalpsko hribovje  in podenoto Osrednji del Svinjske doline – Celjska 

kotlina. Obrobje so preoblikovali pritoki Savinje, ki so odložili veliko različnega rečnega gradiv, 

predvsem peščeno glineni rečni nanosi, ki so debelejši ob Hudinji in Ložnici. Obrobne dele ravnine, 

ki prehajajo v pobočja gričevnatega in hribovitega sveta, sestavljajo pliocenski in pleistocenski 

nanosi, med katerimi prevladujejo silikatni prod in ilovice. Površje se znižuje od severozahoda proti 

jugovzhodu. Dobri dve tretjini površja imata naklon manjši od 2°. 

 

Glede na pedološko karto (Atlas okolja, oktober 2022) tla na obravnavanem območju tvori pobočni 

in ravninski, plitev psevdoglej.  

 

4.1.2 Onesnaženost tal 

V sklopu raziskave onesnaženosti tal Slovenije je bila zadnja raziskava v bližini območja OPPN 

opravljena marca 1989, na travniku v bližini naselja Vojnik, ca. 600 m jugovzhodno od 

obravnavanega območja. Vsebnosti izmerjenih anorganskih nevarnih snovi niso presegale mejne 

vrednosti. Meritve vsebnosti organskih nevarnih snovi se niso izvajale.  

 

4.1.3 Raba tal  

Območje VO - 41 se nahaja na območju gospodarske cone IG, na vzhodnem robu se po namenski 

rabi nahajajo zelene površine, podrobneje parki, na zahodnem robu pa je območje prometnih površin, 

površine cest – PC.  

 

http://www.krajinskapolitika.si/strokovna-gradiva/#1546776312307-0a89124c-0435
http://www.krajinskapolitika.si/strokovna-gradiva/#1546776312307-0a89124c-0435
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Slika 6: Prikaz namenske rabe na širšem območju OPPN 

(vir: www.gis.iobčina, november 2022) 

 

Po dejanski rabi so območje OPPN in vsa sosednja območja opredeljena kot pozidano in sorodno 

zemljišče (3000).  

 

4.2 VODE 

4.2.1 Površinske vode 

Na območju OPPN ni površinskih vodotokov, ca. 400m zahodno od območja teče reka Hudinja, VT 

Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno.  

4.2.1.1 Kakovostno stanje površinskih voda 

Stanje površinskih voda je opredeljeno s kemijskim in ekološkim stanjem površinskih voda. 

Kemijsko stanje se ugotavlja na podlagi okoljskih standardov kakovosti za prednostne in prednostne 

nevarne snovi ter nekatera druga onesnaževala. Kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda je 

lahko dobro ali slabo. Ekološko stanje površinskih voda se ugotavlja na podlagi bioloških, splošnih 

fizikalno-kemijskih in hidromorfoloških elementov ter posebnih onesnaževal. Vodna telesa 

površinskih voda se na podlagi vrednotenja bioloških in splošnih fizikalno-kemijskih elementov 

ekološkega stanja ter posebnih onesnaževal razvrsti v pet razredov: zelo dobro, dobro, zmerno, slabo 

ali zelo slabo ekološko stanje. Razvrstitev v zelo dobro ekološko stanje se preveri tudi glede na 

hidromorfološke elemente ekološkega stanja. 

 
Najbližje merilno mesto, ki je v mreži vzorčnih točk monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v 
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Sloveniji, je obravnavanemu območju OPPN, merilno mesto Pod Socko, ki se nahaja v naselju 

Zlateče.  

Na merilnem mestu je bilo kemijsko stanje reke Hudinje, nazadnje v letu 2016 ocenjeno kot dobro.  

 
Tabela 3: Ocena kemijskega stanja vodnega telesa VT Hudinja povirje – Nova Cerkev, na 

merilnem mestu Pod Socko, za leto 2016 

Šifra VTPV Ime vodnega telesa Vodotok 
Merilno 

mesto 

Šifra merilnega 

mesta 

Kemijsko stanje 

2016 

SI1688VT1 
VT Hudinja povirje – 

Nova Cerkev 
HUDINJA Pod Socko 6766 DOBRO 

Vir: ARSO, Kemijsko stanje površinskih voda v Sloveniji, Poročilo za leto 2020, november 2021 

 
V spodnji tabeli so podani rezultati monitoringa za ekološko stanje, za vodno telo Hudinja povirje – 

Nova Cerkev, za leto 2019. 

 
Tabela 4: Hudinja povirje – Nova Cerkev, na merilnem mestu Pod Socko, za leto 2019 
Vir: ARSO, Ekološko stanje površinskih voda v Sloveniji, Poročilo o monitoringu za leto 2019, december 2020 

 
Iz navedenih podatkov v tabeli sledi, da so bile meritve v letu 2019 narejene za vse elemente kakovosti 

in izkazujejo dobro ali zelo dobro stanje, z izjemo elementa ribe – splošna degradiranost, ki je bil 

ocenjen z zelo slabo. 

Pri monitoringu, so v kategoriji posebna onesnaževala, izbrana tista posebna onesnaževala, ki se 

odvajajo v vodna telesa v pomembnih količinah.  

4.2.2 Podzemne vode 

Območje OPPN leži na vodnem telesu Savinjska kotlina, ki se nahaja predvsem na peščeno prodnih 

zasipih reke Savinje in njenih površinskih pritokov. Vodonosnik je srednje do visoko izdaten in brez 

pomembnih podzemnih dotokov iz sosednjih vodonosnikov. Pomembno hidrodinamsko mejo v 

aluvialnem vodonosniku predstavlja reka Savinja. Vodno telo se iz površinske vode Savinje napaja 

le med Šempetrom in Levcem. Ranljivost tega vodnega telesa je zelo visoka do izredno visoka, saj 

pomembnih zveznih krovnih plasti ni (izjema so obrobja kotline). 

4.2.2.1 Kakovostno stanje podzemnih voda 

Podzemna voda v Savinjski dolini je bila v preteklosti najbolj obremenjena z nitrati. V preteklosti je 

bila povečana tudi vsebnost razgradnega produkta atrazina (herbicid) – destil-atrazina. 

Po podatkih ARSO in rezultatih monitoringov iz preteklih let, je vodonosnik Savinjska kotlina za 

kemijsko stanje ocenjen kot slabo.  

 
Tabela 5: Ocena kemijskega stanja podzemne vode, za vodno telo Savinjska kotlina, v obdobju od 

leta 2015 do leta 2021  
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Vir: Kemijsko stanje  podzemne vode v Sloveniji, Kratko poročilo za leto 2021, ARSO, februar 2022. 

 
Iz navedenega poročila izhaja, da je na slabo kemijsko stanje v letu 2021 vplivala predvsem vsebnost 

nitratov. 

Analiza trendov pa je pokazala, da vsebnost nitrata s statistično značilnostjo pada, na vseh vodnih 

telesih s slabim stanjem (Savinjska, Dravska in Murska kotlina). 

4.2.2.2 Količinsko stanje podzemnega vodnega telesa 

Monitoring količinskega stanja podzemnih voda predstavlja sistem spremljanja hidroloških in 

meteoroloških parametrov vodne bilance ter zbiranja podatkov za: 

- oceno vpliva odvzemov podzemne vode na spremembo smeri in hitrosti njenega toka,  

- oceno vpliva odvzemov podzemne vode na stanje površinskih vodnih teles in kopenske 

ekosisteme.  

 

Na nacionalni ravni se izvaja Monitoring količinskega stanja podzemnih voda, ki se izvaja na podlagi 

sprejetega Programa monitoringa količinskega stanja podzemnih voda 2016-2021, s strani ARSO. 

Zakonsko osnovo predstavljata Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16) 

in Pravilnik o monitoringu podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 31/09).  

 

Po okvirni direktivi o vodah je za doseganje dobrega količinskega stanja potrebno zadostiti sledečim 

pogojem: 

- količina odvzema podzemne vode ne sme presegati razpoložljive količine podzemne vode v 

posameznem vodnem telesu, 

- odvzemi in drugi umetni vplivi na podzemne vode ne smejo poslabševati stanja površinskih 

vodnih teles, 

- odvzemi in drugi umetni vplivi na podzemne vode ne smejo poslabševati stanja kopenskih 

ekosistemov, ki so neposredno odvisni od podzemne vode, 

- odvzemi in drugi umetni vplivi na podzemne vode ne smejo povzročiti sprememb v toku 

podzemne vode, ki bi lahko povzročile slane vdore ali druge vrste vdorov v telo podzemne 

vode.  

 

Količinsko stanje podzemnih voda, ki je lahko ocenjeno kot ̋ dobro˝ ali ̋ slabo˝, se v Sloveniji ocenjuje 

s štirimi preizkusi, ki so navedeni v prejšnjem odstavku. 

 

Zadnji podatki o količinskem stanju izhajajo iz poročila Količinsko stanje podzemnih voda v 

Sloveniji, Poročilo o monitoringu v letu 2017, ARSO, Ljubljana 2019, kjer je stanje VT Savinjska 

kotlina ocenjeno kot dobro z visoko stopnjo zaupanja. 

 

V spodnji tabeli so prikazani rezultati monitoringa za podzemno telo Savinjska kotlina za leto 2017.  

 

Tabela 6: Ocena količinskega stanja podzemnih voda, za vodno telo Dravska kotlina, v letu 2017 
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Vir: Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, Poročilo o monitoringu v letu 2017, ARSO, Ljubljana 2019 

 

4.2.3 Raba vode 

Oskrbo s pitno vodo na obravnavanem območju se zagotavlja iz javnega vodovodnega sistema Celje, 

v upravljanju podjetja Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (VO – KA Celje). Oskrba predvidenih objektov 

z vodo iz javnega vodovoda je možna preko obstoječega vodovodnega priključka in internega 

vodovodnega omrežja za kompleks, ki se v primeru potrebe po povečanem odvzemu vode poveča. 

 

Po podatki ARSO, Atlas voda (oktober 2022) je v bližnji okolici (ca. 60 m severozahodno od območja 

plana OPPN) izdano vodno dovoljenje za rabo vode za druge namene. Predvideni odvzem vode je 30 

m3/leto. 

 

4.2.4 Poplave in erozijsko ogrožena območja 

Na območju OPPN ni poplavno ogroženih površin. Glede na opozorilno karto poplav je najbližje 

območje redkih poplav ca. 80 m zahodno.  

 

Območje OPNN leži na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi. 

 

4.2.5 Odvajanje in čiščenje odpadne vode na območju OPPN 

Vzhodno od območja OPPN je že zgrajen sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi, Gre za mešan 

kanalizacijski vod. Komunalna infrastruktura, na območju Vojnika je v upravljanju javnega podjetja 

Vodovod – Kanalizacija d.o.o. (VO – KA Celje) .  

 

Čiščenje odpadne vode poteka na čistilni napravi Škofja vas, katere zmogljivost je 4.000 PE. Očiščene 

odpadne vode Vojnika, Arclina, Zadobrove, dela Ljubečne, Škofje vasi, se odvajajo v Hudinjo, 

predzgoščeno odvečno blato pa se odvaža na dehidracijo na Čistilno napravo Celje. 

 

Na kanalizacijski sistem bodo priključeni vsi predvideni objekti na območju OPPN, pod pogoji VO 

– KA Celje. 

 

4.3 NARAVA IN GOZD 

 

Na območju OPPN in v ožji okolici, ni naravnih vrednot, zavarovanih območij narave, ekološko 

pomembnih in Natura 2000 območij.  

 

Območju OPPN je najbližje, ca. 800 m severno, naravna vrednota Vojnik – medvedja leska (1843). 
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Na območju OPPN ni varovalnih gozdov ali gozdnih rezervatov. Najbližji varovalni gozd je od 

območja oddaljen ca. 460 m. 

 

 
Slika 7: Prikaz gozdov na širšem območju OPPN 

(vir: www.gis.iobčina, november 2022) 

 

4.4 KULTURNA DEDIŠČINA  

Območje OPPN se nahaja na robu območja enote zavarovane kulturne dediščine Vojnik – Psihiatrična 

bolnišnica s parkom (EŠD 12221), profana stavbna dediščina. V bližini, ca. 500 m severno, se 

nahajajo še naslednje enote kulturne dediščine, predstavljene v tabeli spodaj. 

 

Tabela 7: Pregled enot kulturne dediščine v okolici območja OPPN 
EŠD Ime in opis Tip Zvrst Režim 

29958 Vojnik - Pokopališče 

 

Po letu 1829 zgrajeno pokopališče, 

ki ga na severnem in vzhodnem 

delu zamejuje pokopališki zid ob 

katerem so posamezni nagrobniki 

in nagrobne plošče iz 19. stoletja. 

Ohranjena je mrliška vežica. 

Memorialna 

dediščina 

spominski 

objekti in kraji 

Dediščina priporočilno 

Vplivno območje 

 

 

12220 Vojnik - Kaplanija 

 

Profana stavbna 

dediščina 

stavbe Dediščina 
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Grobišče iz obdobja "kulture 

žarnih grobišč" sodi v 

poznobronastodobno "mariborsko-

ruško" kulturno skupino in ima 

evropski pomen. 

12187 Vojnik – Ambient cerkve sv. 

Jerneja 

 

Cerkveni ambient, ki se je 

oblikoval izven trškega jedra okoli 

cerkve sv. Jerneja, sooblikujeta še 

župnišče s pripadajočim vrtom in 

kaplanija z vrtno uto. 

Sakralno 

profana stavbna 

dediščina 

naselja in 

njihovi deli 

Dediščina 

Vplivno območje 

 

 

 
Slika 8: Prikaz območja OPPN in enote zavarovane kulturne dediščine 

(vir: www.gis.iobčina, november 2022) 

 

4.5 VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI 

4.5.1 Kakovost zunanjega zraka  

Na kakovost zraka v ožji in širši okolici obravnavanega plana vplivajo predvsem: 

- Promet po regionalnih cestah v okolici plana, 

- Proizvodni objekti z napravami, kot vir emisij,  

- Kurilne naprave v proizvodnih in stanovanjskih objektih. 
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Onesnaženost zraka pomeni prisotnost snovi v zunanjem zraku, ki škodljivo vplivajo na zdravje ljudi 

in živali, povzročajo škodo na materialih in moteče delujejo na ljudi. Najbolj pogoste emisije snovi v 

zraku so žveplov dioksid (SO2), dušikov oksid (NOx), hlapne organske snovi (HOS), ozon (O3) ter 

delci (PM10). V Sloveniji se kot največja onesnaževalca v zadnjem času kažeta predvsem ozon in 

PM10 delci. Ozon nastaja zaradi emisij iz prometa, kjer blizu cestišč potekajo reakcije med ozonom 

in dušikovim monoksidom. 

 

Območje Občine Vojnik je skladno z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 

66/18 in 44/22 – ZVO-2) in Odlokom o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo 

zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 67/18, 2/20, 160/20 in 203/21) razporejeno v celinsko območje z 

oznako SIC, podrobneje v območje Koroške, Savinjske doline, Zasavja in Posavja (SI 2). 

 

Najbližja merilna mesta za kakovost zraka so na območju Mestne občine Celje, in sicer merilno mesto 

Celje bolnica in merilno mesto Celje Ljubljanska (vir: Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2021, junij 

2022, ARSO-MOP). Gre za tip merilnega mesta v ozadju, v urbanem območju z ruralno značilnostjo. 

Na območju MOC se nahaja tudi merilno mesto kakovosti zraka dopolnilne mreže in sicer AMP Gaji. 

 

V letu 2021 je bila na merilnem mestu Celje bolnica, letna mejna vrednost PM10 presežena 18 – krat. 

Povprečna letna koncentracija PM10 delcev na merilnem mestu Celje bolnica je za leto 2021 znašala 

24µ/m3 , maksimalna dnevna koncentracija pa je znašala 79µ/m3 . Skladno z Uredbo o kakovosti 

zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11, 8/15, 66/18 in 44/22 – ZVO-2) znaša dnevna mejna vrednost 

koncentracije PM10 delcev 50µ/m3 , ki ne sme biti presežena več kot 35-krat v koledarskem letu. 

Povprečne letne koncentracije PM10 na merilnem mestu Celje kažejo trend zniževanja od leta 2002 

do leta 2014. V letih od 2006 do 2014 so bile te vrednosti pod letno mejno vrednostjo (40µ/m3 ). 

Največji delež h koncentraciji delcev v naseljih v dolinah in kotlinah prispevajo individualna kurišča. 

Koncentracije ter število dni s preseganjem mejnih vrednosti pa so močno odvisne od klimatskih 

razmer v zimskem času. Največji vir PM10 delcev predstavljajo mešani viri (industrija in promet z 

31 %). Sledi kurjenje lesa s 24 % (biomasa, individualna kurišča na drva - indikator policiklični 

ogljikovodiki PAH) in sekundarni delci s 17 % (delci, ki nimajo lokalnega vira). 

 

V okviru meritev Kakovost zraka v Sloveniji v letu 2020 (2021, ARSO-MOP) je bilo na območju 

MOC vzpostavljeno 1 merilno mesto za merjenje koncentracij težkih kovin v zraku, Celje bolnica. 

Meritve na tem merilnem mestu so se začele izvajati v letu 2016. Na vseh 6 merilnih postajah so bile 

v letu 2020 v Sloveniji izmerjene letne ravni niklja, arzena, kadmija in svinca, nižje od zahtev za 

kakovost zraka. 14.11.2020 je bila v Celju izmerjena zelo visoka vrednost kadmija 98ng/m3 , vendar 

razlog za tako vrednost še ni znan. Meritve na letni ravni so pokazale, da so vrednosti težkih kovin 

najvišje v kurilni sezoni, ko se prometnemu onesnaževanju pridružijo še izpusti iz kurišč. To še 

posebej velja za Celjsko kotlino, ki spada med manj prevetrene. Pretežni delež emisij nastane zaradi 

rabe toplotne energije v podjetjih (ogrevanje in tehnološki procesi), sledijo gospodinjstva, najmanjši 

delež emisij pa nastane zaradi ogrevanja javnih stavb v lasti Mestne občine Celje. Pomemben cilj 

Mestne občine Celje je znižanje emisij CO2 zaradi rabe toplotne in električne energije v 

negospodarskem sektorju, ki zajema gospodinjstva, javne stavbe in javno razsvetljavo. V letu 2017 

so emisije CO2 zaradi rabe toplotne in električne energije v negospodarskem sektorju znašale 1.359 

kg na prebivalca, 22% energije je bilo pridobljenih iz obnovljivih virov (Lokalni energetski koncept 

Mestne občine Celje, 2019). 
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4.5.2 Emisije snovi v zrak  

4.5.2.1 Emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 

Z vidika emisij onesnaževal v ozračje so s stališča varovanja zdravja ljudi ključne tiste površine 

oziroma proizvodna območja, kjer se nahajajo obrati, ki so zavezanci za izvajanje obratovalnega 

monitoringa snovi v zrak.  

 

Vsi industrijski viri, ki predstavljajo vir emisij v zrak morajo izvajati obratovalne monitoringe in 

vsako leto poročati o izmerjenih ravneh emisij na ARSO, prav tako ne smejo presegati dovoljenih 

mej, po Uredbi o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 31/07, 

70/08, 61/09, 50/13, 44/22 – ZVO-2 in 48/22). Na območju OPPN in širši okolici ni nobene IED in 

SEVESO naprave. 

 

4.5.2.2 Emisije toplogrednih plinov 

Toplogredni plini so ogljikov dioksid (CO2), metan (CH4), dušikov oksid (N2O), fluorirani 

ogljikovodiki (HFC), perfluorirani ogljikovodiki (PFC) in žveplov heksafluorid (SF6) ter druge 

naravne in antropogene plinske sestavine ozračja, ki absorbirajo in ponovno oddajajo infrardeče 

sevanje. V Prilogi 1,  Uredbe o vrstah naprav, dejavnostih in toplogrednih plinih (Uradni list RS, št. 

197/20 in 44/22), so navedene dejavnosti, toplogredni plini in vrste naprav, za katere morajo njihovi 

upravljavci pridobiti dovoljenje za izpuščanje toplogrednih plinov v skladu z zakonom. 

 

Emisije toplogrednih plinov so na ožjem območju plana predvsem posledica emisij prometa tovornih 

in osebnih vozil. 

 

4.5.2.3 Obremenjenost zraka zaradi emisij cestnega prometa (PLDP) 

Ob območju plana OPPN na zahodnem robu območja je poteka regionalna cesta R2 – 430  Višnja 

vas – Celje AC. Na tej cesti se izvajajo meritve, zato lahko podamo število vozil, povzeti po štetju 

prometa leta 2020 (DRSI).  

 

Na spodnji sliki prikaz pomembnih prometnic ob območju OPPN.  
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Slika 9: Prikaz pomembnejših prometnic v bližini območja OPPN in lokacija OPPN 

(Vir: www.gis.iobcina.si; oktober 2022) 

 

V spodnji tabeli pa podatek PLDP in struktura prometa na prikazanih prometnicah. 

 

Tabela 8: Struktura prometa za posamezne cestne odseke ob območju OPPN 
Kat. 

ceste 

Št. 

ceste 

Št. 

odseka 

Prometni odsek Vsa vozila 

(PLDP) 

M OV A LT ST TT TP V 

R2 430 0282 VIŠNJA VAS – CELJE 

AC 
12.442 130 11.021 55 932 127 91 18 68 

Vir: Promet 2019, DRSI, 2020 

Legenda: PLDP - povprečni letni dnevni promet, M – motorji, OV – osebna vozila, A – avtobusi, LT – lahka tovorna vozila <3 ton, 

ST – srednja tovorna vozila 3-7 ton, TT – težka tovorna vozila  >7 ton, TP – tovorna vozila s priklopniki, V – vlačilci  

 

4.5.3 Obremenjenost okolja s hrupom 

Mejne vrednosti hrupa v okolju v posameznih obdobjih dneva določa Uredba o mejnih vrednostih 

kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22), ki določa tudi dovoljene mejne vrednosti 

kazalnikov hrupa za III. stopnjo varstva pred hrupom, navedene v spodnji tabeli. 

 
Na območju OPPN, glede na to, da gre za območje naselja, predstavljajo glavne vire hrupa v 

naravnem okolju cestni promet in industrijski obrati.  

 
Tabela 9: Mejne vrednosti kazalcev hrupa za celotno obremenitev okolja s hrupom Lnoč in Ldvn za 

posamezna območja varstva pred hrupom 
Območje varstva pred hrupom Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV.območje 65 75 

III.območje 50 60 

II.območje 45 55 
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Tabela 10: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, in Ldvn, ki ga povzročajo naprava, obrat, 

industrijski kompleks, letališče, ki ni večje letališče, heliport, objekt za pretovor blaga ali odprto 

parkirišče 
Območje varstva pred hrupom Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV.območje 73 68 63 73 

III.območje 58 53 48 58 

II.območje 52 47 42 52 

 
Tabela 11: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč, in Ldvn, ki ga povzročajo obratovanje 

linijskega vira, večjega letališča ali pristanišča 
Območje varstva pred hrupom Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV.območje 70 65 60 70 

III.območje 65 60 55 65 

II.območje 60 55 50 60 

 

Cestni promet, ki je prav tako pomemben vir hrupa je predstavljen s podatki o številu PLDP v 

prejšnjem poglavju (4.5.2.3 ). 

 

Območje OPPN se uvršča v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom in glede na strateške karte 

hrupa ni prekomerno obremenjeno s hrupom zaradi cestnega prometa, kot je razvidno iz spodnjih 

slik. Drugi viri (npr. industrijski) pri izdelavi strateških kart hrupa, niso bili upoštevani. 

 
Slika 10: Prostorska porazdelitev obremenjenost s hrupom zaradi cest, Ldvn 

(vir: ARSO, Atlas okolja, november 2022) 
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Slika 11: Prostorska porazdelitev obremenjenost s hrupom zaradi prometnic, Lnoc 

(vir: ARSO, Atlas okolja, november 2022) 

 

4.6 ELEKTROMAGNETNO SEVANJE 

Vir sevanja so lahko visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni 

ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, 

radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega uporaba ali obratovanje 

obremenjuje okolje z elektromagnetnimi sevanji. Mejne vrednosti za EMS so določene z  Uredbo o 

elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04 in 44/22).  

 

Vzhodno, ca. 80 m od območja OPPN poteka 110 kV daljnovod Maribor (KON2) – Selce (SM199), 

ca. 200 m severno pa 220 kV daljnovod Cirkovce – Podlog.  
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Slika 12: Omrežje prostozračnih daljnovodov na širšem območju OPPN 

(Vir: www.gis.iobcina.si, november 2022)  
 

Preko obravnavanega območja ob južni parcelni meji poteka podzemni električni vod. Za predvideno 

gradnjo objekta znotraj OPPN je potrebno izvesti novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo na 

najbližji TK kabelski jašek TK kanalizacije Telekoma Slovenije ali KKS Telemach d.o.o.. 

4.7 SVETLOBNO ONESNAŽENJE 

Svetlobno onesnaženje okolja je emisija svetlobe iz umetnih virov svetlobe. Svetlobno onesnaževanje 

okolja povzroča za človekov vid motečo osvetljenost in občutek bleščanja pri ljudeh, ogroža varnost 

v prometu zaradi bleščanja, zaradi neposrednega in posrednega sevanja proti nebu moti življenje ali 

selitev ptic, netopirjev, žuželk in drugih živali, ogroža naravno ravnotežje na varovanih območjih, 

moti profesionalno ali amatersko astronomsko opazovanje, ali s sevanjem proti nebu po nepotrebnem 

porablja električno energijo. 

 

Na območju OPPN ni obstoječega omrežja javne razsvetljave, načrtovano je z novimi ureditvami. 

Celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno 

izdelati načrta razsvetljave. 
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5. Opredelitev do pomembnih vplivov plana in vsebinjenje 

 

V okoljskem poročilu se skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 

presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) opredelijo, opišejo in ovrednotijo 

pomembni vplivi izvedbe plana na:  

- Dele okolja (tla, mineralne surovine, voda, zrak, in živalske ter rastlinske vrste, vključno z 

biotsko raznovrstnostjo) 

- Podnebne dejavnike, 

- Krajino, 

- Kulturno dediščino, 

- Materialne dobrine, 

- Prebivalstvo, 

- Zdravje ljudi. 

 

V nadaljevanju je prikazana opredelitev do načrtovanih ureditev v okviru predmetnega plana z vidika 

pomembnosti vplivov na posamezne sestavine okolja.  

 

V kolikor je ugotovljeno, da imajo načrtovane pobude za spremembo namembnosti vpliv na 

posamezno sestavino okolja, smo vplive razdelili skladno z določili Uredbe na neposredne (N), trajne 

(T), daljinske (D), kumulativne (K) in sinergijske (S). V primeru, da katera izmed sestavin okolja v 

okoljskem poročilu ni obravnavana, je podana obrazložitev zakaj.   

 

Tabela 12: Opredelitev do pomembnih vplivov izvedbe plana 

SESTAVINA 

OKOLJA 
OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO 

OKOLJSKI 

CILJI/PRIČAKOVANI 

VPLIVI/ 

PRESOJA DA/NE 

Tla Ureditve plana ne bodo imele vpliv na obstoječo kakovost tal, saj gre 

za v naravi že asfaltirano območje, po namenski rabi  območje 

gospodarske cone. Po dejanski rabi pa gre za pozidana in sorodna 

zemljišča. Na obravnavanem območju se bo z novimi ureditvami 

dogradilo in/ali rekonstruiralo ter uredilo ustrezne priključke na že 

izvedeno gospodarsko javno infrastrukturo. Ob upoštevanju vseh 

zakonskih predpisov pri gradnji in pozneje pri izvajanju dejavnosti, 

ocenjujemo, da izvedba plana ne bo ogrožala cilja ohranjanje 

obstoječe kakovosti in stabilnosti tal.  

 

Glede na to, da gre za raven teren in območje ni erozijsko ogroženo, 

vplivi plana ne bodo ogrožali cilja ohranjanja obstoječe stabilnosti 

tal.  

Tla po podatkih izvedenih analiz niso onesnažena. 

 

Zaradi navedenih razlogov poglavje ni vključeno v nadaljnjo 

presojo.    

Izvedba posega ne bo 

pomembno vplivala na 

izbrane cilje za tla in relief.  

 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Vode Z ureditvami OPPN se ne spreminja namenska raba, predvidena je 

gradnja dveh novih poslovnih objektov in zunanja ureditev, na že 

pozidanem območju z utrjenimi manipulativnimi površinami.  

 

DRSV v svojem mnenju št. 35020-157/2020-2, z dne 18. 1. 2020, 

ugotavlja, da izvedba plana verjetno ne bo pomembneje vplivala na 

okolje s stališča vpliva predvidenih ureditev na vidik upravljanja z 

vodami. 

Izvedba posega bi lahko 

imela vpliv na izbran cilj: 

Doseganje dobrega stanja 

površinskih voda in 

preprečitev poslabšanja 

stanja 
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SESTAVINA 

OKOLJA 
OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO 

OKOLJSKI 

CILJI/PRIČAKOVANI 

VPLIVI/ 

PRESOJA DA/NE 

Odvajanje in čiščenje odpadnih komunalnih in padavinskih voda, bo 

urejeno v skladu s predpisi. Treba je ustrezno zmanjšati hipni odtok 

padavinskih voda z utrjenih površin in predvideti zadrževanje 

padavinskih voda pred iztekom v vode oz. javno kanalizacijo, ki je 

na območju Občine Vojnik v upravljanju podjetja Vodovod – 

kanalizacija (VOKA). Pri odvajanju padavinskih voda iz parkirnih 

površin se uredi odvajanje preko peskolovov in lovilcev olja. 
 

Najbližji vodotok je reka Hudinja, zahodno od območja OPPN.  

Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali poplavnem 

območju. 

 

Poglavje je vključeno v nadaljnjo presojo.  

 

Pričakovani vplivi: N, T, K 

 

 

 

Poglavje je vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Kmetijske 

površine 

Območje plana je po namenski rabi opredeljeno kot gospodarska 

cona (IG) ki je po dejanski rabi skupaj s sosednjimi zemljišči 

opredeljeno kot pozidano in sorodno zemljišče (3000).  

 

S planom se ne posega na kmetijska zemljišča, niti jih ni v bližini 

območja OPPN, zato ureditve ne bodo vplivale na kmetijske 

površine. 

 

Poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo 

Izvedba posega ne bo imela 

vpliva na izbrane okoljske 

cilje za kmetijske površine. 

 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Gozd  S planom se ne posega na gozdna zemljišča, niti jih ni v bližini 

območja OPPN, zato ureditve ne bodo vplivale na gozdne površine. 

 

Poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo. 

Izvedba plana ne bo imela 

vpliva na izbrane okoljske 

cilje za gozd.  

 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Narava Izvedba plana OPPN ne posega na zavarovana območja narave, 

naravne vrednote ali območja Natura 2000, niti jih ni v bližini oz. v 

vplivnem območju. Ravno tako območje OPPN, ni znotraj ekološko 

pomembnega območja (EPO). 

Območje OPPN se nahaja na območju gospodarske cone, na že 

asfaltiranem območju. 

Zavod za varstvo narave (ZRSVN) je podal mnenje št. 1-III-722/2-

O-20/LS, z dne 12. 11. 2020, v katerem ocenjuje, da presoje 

sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja 

ni potrebno izvesti.  

 

S planom se ne posega na območja varovanja narave, zato poglavje 

ni vključeno v nadaljnjo presojo.  

Izvedba plana ne bo imela 

vpliva na okoljske cilje 

ohranjanja narave. 

 

 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Kulturna 

dediščina  

Območje OPPN se nahaja na robu enote zavarovane kulturne 

dediščine Vojnik – Psihiatrična bolnišnica s parkom (EŠD 12221). 

S planom se ne spreminja namenske rabe prostora. Predvidena je 

umestitev dveh manjših poslovnih objektov. 

 

Izdano je bilo mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-177/2020/4, 

z dne 3. 12. 2020, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov 

izvedbe plana na kulturno dediščino, vpisano v register nepremične 

kulturne dediščine. 

 

Poglavje je zaradi navedenih ugotovitev vključeno v nadaljnjo 

presojo. 

Izvedba posega bi lahko 

vplivala na izbrani cilj: 

Celostno ohranjanje 

dediščine in preprečevanje 

škodljivih vplivov nanjo 

(zagotavljanje nadaljnjega 

obstoja in obogatitve 

dediščine, njenega 

vzdrževanja, prenove, 

uporabe in doživljanja).  
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SESTAVINA 

OKOLJA 
OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO 

OKOLJSKI 

CILJI/PRIČAKOVANI 

VPLIVI/ 

PRESOJA DA/NE 

Pričakovani vplivi: N, T, K 

 

 

Poglavje je vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

VAROVANJE ZDRAVJA LJUDI 

Kakovost 

zunanjega 

zraka in 

Obremenitev s 

hrupom 

Izvedba plana v prostor umešča dva manjša poslovna objekta s 

parkirnimi površinami in uvozi. 

  

Območje se ne nahaja na območju s stavbami z varovanimi prostori 

ali območju namenjeno bivanju, prav tako pa se ne bodo bistveno 

spremenile transportne poti in povečal promet na širšem območju. 

 

NLZOH v mnenju. št. 212b-09/1649-20 / NP – 2818818, z dne 27. 

11. 2020 o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje podaja 

svoje mnenje, da glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo 

prizadeta, s stališča VZL (varovanja zdravja ljudi) ne predvidevajo 

neposrednih vplivov iz okolja, prav tako ne daljinskih vplivov iz 

okolja.  

 

Poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo. 

Izvedba posega ne bo 

pomembno vplivala na 

izbrane okoljske cilje za 

kakovost zunanjega zraka in 

obremenitev s hrupom.  

 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

 

Podnebne 

spremembe 

S planom je predvidena zelena bariera in ozelenitev parkirišča na v 

naravi že pozidanem zemljišču z objekti za poslovno dejavnost in 

urejenimi manipulativnimi površinami. Sama izvedba plana tudi ne 

bo bistveno prispevala k povečanju izpustov toplogrednih plinov, 

nekoliko se bo zmanjšala površina produktivnih zemljišč.  

 

Z načrtovanimi ureditvami se ne pričakuje vplivov na podnebne 

spremembe, zato poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo.  

Izvedba posega ne bo 

pomembno vplivala na 

izbrane cilje za podnebne 

spremembe.  

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Svetlobno 

onesnaževanje 

Zaradi umestitve novih objektov ter ureditve zunanje razsvetljave 

na celotnem območju OPPN, se pričakuje dodatno svetlobno 

onesnaženje. Glede na to, da gre za območje gospodarske cone, z 

zunanjimi zelenimi ureditvami in manjšimi parkirnimi površinami 

na območju, pričakujemo, da svetlobno onesnaženje ne bo imelo 

pomembnega vpliva na okoliške prebivalce in varovanje zdravja 

ljudi.  

V odloku OPPN so v 22. členu, že vključeni ukrepi, ki bodo 

zmanjšali obremenjenost s svetlobnim onesnaženjem na območju 

OPPN. Celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, tipi 

svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Uporabljene bodo 

svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino.  

 

Iz navedenih razlogov, poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo. 

Izvedba plana ne vpliva na 

okoljske cilje glede 

svetlobnega onesnaževanja. 

 

 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Elektromagnet

no sevanje 

Na območju OPPN se ne nahajajo trase visokonapetostnih 

vodovodov in z novimi ureditvami tudi niso predvidene nove 

dejavnosti zaradi katerih bi bilo potrebno umeščanje novih virov 

EMS, kot jih določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v 

naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 41/04). 

 

Poglavje ni vključeno v nadaljnjo presojo. 

Izvedba plana ne bo vplivala 

na okoljske cilje varovanja 

prebivalcev pred 

elektromagnetnim sevanjem. 

 

Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

Oskrba s pitno 

vodo 

Območje plana  ne leži na vodovarstvenem območju.  

Izvedba ureditev plana bo imela vpliv na povečano rabo pitne vode  

vendar glede na dejstvo in izdane projektne pogoje upravljalca 

javnega vodovoda, poraba ne bo takšna, da bi ogrozila vire pitne 

Izvedba plana vpliva na 

okoljske cilje oskrbe s pitno 

vodo. 
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SESTAVINA 

OKOLJA 
OPREDELITEV VPLIVA Z OBRAZLOŽITVIJO 

OKOLJSKI 

CILJI/PRIČAKOVANI 

VPLIVI/ 

PRESOJA DA/NE 

vode, zato poglavje ni vključeno v nadaljnjo obravnavo.     Poglavje ni vključeno v 

nadaljnjo presojo. 

 

5.1 Izbrani okoljski cilji plana in izbrani kazalci 

 

Na podlagi pojasnil in ugotovitev v prejšnjem poglavju, zaradi lažjega pregleda, podajamo spodaj 

tabelo z izbranimi okoljskimi kazalci, s katerimi bomo presojali navedene okoljske cilje, po 

posameznih segmentih sestavin okolja. 

 

Tabela 13: Opredelitev okoljskih ciljev in kazalcev 
 

Segment okolja 

 

Okoljski cilji Izbrani kazalec Pričakovani vplivi 

Površinske vode  ✓ Ohranjanje in doseganje 

dobrega kakovostnega stanja 

površinskih in podzemnih 

voda  

- Kakovost površinskih 

voda (kemijsko, ekološko 

stanje) 

 

- Neposredni (N) 

- Trajni (T) 

- Kumulativni (K) 

 

Kulturna dediščina ✓ Celostno ohranjanje 

dediščine in preprečevanje 

škodljivih vplivov nanjo 

(zagotavljanje nadaljnjega 

obstoja in obogatitve 

dediščine, njenega 

vzdrževanja, prenove, 

uporabe in doživljanja)  

- Število in obseg 

(površina) enot kulturne 

dediščine, vključno z 

vplivnimi območji 

- Posegi in ogroženost enot 

kulturne dediščine (stanje 

in uporaba) 

- Arheološke ostaline 

- Neposredni (N) 

- Trajni (T) 

- Kumulativni (K) 

 

 

 



Okoljsko poročilo za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku   

Izdelal: Ipsum, d.o.o.                                                                                                                                 37 
 

6. UGOTAVLJANJE, VREDNOTENJE TER OCENA 

PREDVIDENIH VPLIVOV NA OKOLJE 

 

6.1 POVRŠINSKE VODE 

6.1.1 Okoljski cilji in kazalniki na področju varstva voda 

Za določitev okoljskih ciljev plana so uporabljeni zakonski in podzakonski akti, ki opredeljujejo 

kakovostno in količinsko stanje površinskih in podzemnih voda ter poplavno nevarnost in ogroženost 

območja občine skladno z Zakonom o vodah. Okoljski cilji so oblikovani na podlagi značilnosti plana. 

 

Okoljski cilji plana 

1. Doseganje dobrega stanja površinskih voda in preprečitev poslabšanja stanja. 

 

Kazalci vrednotenja 

1. Kakovost površinskih voda (kemijsko, ekološko stanje) 

 

6.1.2 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana 

Vrednotenje možnih vplivov se izvede preko primerjave kakovosti površinskih voda s sedanjim 

stanjem ter z vrednotenjem sprememb reliefnih značilnosti in stabilnosti tal. 

 

Tabela 14: Merila vrednotenja vpliva izvedbe plana na vode 
Razred 

učinka 

Opredelitev razreda 

učinka 
Merila vrednotenja 

Kazalec vrednotenja: Kakovost površinskih voda (kemijsko, ekološko stanje) 

A 
ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Izvedba načrta ne bo ustvarila novih virov onesnaževanja voda, ki bi lahko 

vplivali na kakovost površinskih voda. Posegov na vodna in priobalna zemljišča 

se ne načrtuje. Pozitiven vpliv bo z izvedbo načrta, ki predvideva sanacijo 

obstoječih virov onesnaževanja voda, novih ne bo. 

B vpliv je nebistven 

Izvedba načrta bo povzročila pojav manjših novih virov onesnaževanja voda, z 

nebistvenim vplivom na kakovost površinskih voda. Posegov na vodna in 

priobalna zemljišča se ne načrtuje v tej meri in vrsti, da bi lahko vplivali na 

kakovost površinskih in podzemnih voda. 

C 

vpliv je nebistven 

zaradi izvedbe 

omilitvenih ukrepov 

Izvedba načrta bo povzročila pojav novih virov onesnaževanja voda, z 

nebistvenim vplivom na kakovost voda, v primeru izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Posegi na vodna in priobalna zemljišča se načrtujejo, vendar bodo ob upoštevanju 

omilitvenih ukrepov imeli nebistven vpliv na kakovost površinskih voda. 

D vpliv je bistven 

Izvedba načrta bo povzročila pojav novih virov onesnaževanja voda, z bistvenim 

vplivom na kakovost voda. Posegi na vodna in priobalna zemljišča se načrtujejo, 

in bodo imeli bistven vpliv na kakovost površinskih voda. 

E uničujoč vpliv 

Izvedba načrta bo povzročila pojav novih virov onesnaževanja voda, z uničujočim 

vplivom na kakovost voda. Posegi na vodna in priobalna zemljišča bodo imeli 

uničujoč vpliv in posledice za okolje. 
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6.1.3 Vplivi plana na okolje 

Obravnavano območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov in na območju poplavne ogroženosti. 

Najbližji vodotok je reka Hudinja, ki teče ca. 400 m zahodno od območja OPPN.  

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode je za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku 

izdalo Smernice, z dne 18. 1. 2020, kjer so se opredelili do načrtovanih ureditev na tem območju. V 

nadaljevanju tega dokumenta, pri presoji upoštevamo smernice in na podlagi tega vrednotimo vplive 

na vode. Smernice so upoštevane tudi v 10. členu Odloka o OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku. 

 

Komunalne odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. Komunalne odpadne vode 

iz objektov se speljejo preko obstoječega priključka kompleksa v javno kanalizacijo. Območje OPPN 

se nahaja na območju aglomeracije št. 20543 – Celje 2019. V primeru dotrajanosti ali premajhne 

dimenzije obstoječega kanalizacijskega priključka se le-ta obnovi na stroške investitorja. Odpadne 

vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti speljane v javno kanalizacijo preko lovilca olj. Za 

lovilec olj je potrebno voditi obratovalni dnevnik v skladu s področno uredbo.  

 

Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena odvajajo v obstoječo 

meteorno kanalizacijo, ki preko obstoječega iztoka izteka v obstoječ odprt meteorni odvodnik. 

Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter 

zadrževalnega bazena v meteorno kanalizacijo. 

 

Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. v vodotoke, zato je 

potrebno za meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti zadrževanje meteornih vod oz. 

zadrževalne bazene, prepustne povozne površine in podobne rešitve. Manipulativne površine se 

asfaltirajo parkirne površine se tlakujejo z tlakom, ki bo prepuščal padavinske vode v podtalje. 

Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno 

povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. 

Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih 

površin in je onesnažena z usedljivimi snovmi mora upravljavec objekta pred iztokom v površinski 

odvodnik ali meteorno kanalizacijo mehansko obdelati v usedalniku in lovilcu olj (potrebno je voditi 

obratovalni dnevnik) ali čistilni napravi padavinske vode. Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna 

naprava v Škofji vasi. 

 

Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja si je potrebno pridobiti mnenje upravljavcev k projektni 

dokumentaciji. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu 

samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem. 
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Slika 13: Prikaz komunalnih ureditev  

(vir: Dopolnjen osnutek za javno razgrnitev, AR Projekt d.o.o., oktober 2021) 

 
Ocenjujemo, da bo vpliv OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku na okoljski cilj doseganja dobrega 

stanja površinskih voda in preprečitev poslabšanja stanja, nebistven (B). 

 

 

Tabela 15: Ocena vpliva na površinske vode 

Cilji Neposredni vpliv Trajni vpliv Kumulativni vpliv 

Doseganje dobrega stanja 

površinskih voda in preprečitev 

poslabšanja stanja. 

B - vpliv je nebistven  B – vpliv je nebistven  B – vpliv je nebistven 

 

6.1.4 Omilitveni ukrepi 

Niso potrebni. 
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6.1.5 Spremljanje stanja okolja 

Kazalec Spremljanje in način spremljanja Nosilec Obdobje izvajanja 

Kakovost površinskih 

voda (kemijsko, 

ekološko stanje) 

Dodatno spremljanje stanja, poleg rednih 

monitoringov kakovosti vodnih teles 

površinske vode in črpališč na vodnih telesih, 

ni potrebno. 

/ / 

 

6.2 KULTURNA DEDIŠČINA 

6.2.1 Okoljski cilji in kazalniki za kulturno dediščino 

Okoljski cilij izhajajo iz temeljnih ciljev varstva kulturne dediščine ter ciljev, ki izhajajo iz splošnih 

usmeritev nacionalne kulturne politike. 

 

Okoljski cilji plana  

1. Celostno ohranjanje dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo (zagotavljanje 

nadaljnjega obstoja in obogatitve dediščine, njenega vzdrževanja, prenove, uporabe in 

doživljanja)  

 

Kazalci vrednotenja 

1. Število in obseg (površina) enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi območji 

2. Posegi in ogroženost enot kulturne dediščine (stanje in uporaba) 

6.2.2 Merila vrednotenja in metode ugotavljanja vplivov plana 

Izhodišče za vrednotenje je umeščenost enot kulturne dediščine v prostor ter njihov pravni režim 

varstva. Pravni režimi varstva izhajajo iz ZVKD-1, razglasitvenih aktov, prostorskih aktov ter 

strokovnih zasnov za varstvo kulturne dediščine, izdelanih na podlagi Zakona o varstvu kulturne 

dediščine.  

 

Tabela 16: Merila vrednotenja vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino 
Razred učinka Merila vrednotenja 

A ni vpliva/pozitiven vpliv 

Plan ne posega na območja, objekte ali vplivno območje kulturne dediščine ali 

izboljšujejo ohranjenost lastnosti in varovalnih elementov objektov in območij 

kulturne dediščine. Plan ne bo imel vpliva na ohranitev celovitosti enot kulturne 

dediščine. Prostorske ureditve, s katerimi bi se utegnile spremeniti lastnosti dediščine, 

v planu niso načrtovane. 

B vpliv je nebistven 

Plan posega v enote kulturne dediščine in/ali v njihova vplivna območja, vendar ne 

tako, da bi negativno vplival na ohranjanje celovitosti enot kulturne dediščine, oziroma 

tako, da bi se varovane lastnosti enot kulturne dediščine bistveno spremenile.  

C 

vpliv je nebistven zaradi 

izvedbe omilitvenih 

ukrepov 

Plan posega v enote kulturne dediščine. Z učinkovitimi in izvedljivimi omilitvenimi 

ukrepi je zagotovljeno, da vplivi na celovitost enot kulturne dediščine in/ali druge 

varovane lastnosti enot kulturne dediščine ne bodo bistveni. 

D vpliv je bistven 

Plan v enote kulturne dediščine posega tako, da so vplivi na celovitost enot kulturne 

dediščine in/ali druge varovane lastnosti enot kulturne dediščine bistveni. Učinkoviti 

in izvedljivi omilitveni ukrepi niso možni. 

E uničujoč vpliv 
Plan v enote kulturne dediščine posega tako, da uniči celovitost enot kulturne dediščine 

in/ali druge varovane lastnosti enot kulturne dediščine. 
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6.2.3 Vplivi plana na kulturno dediščino 

Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov na okolje se nahaja enota nepremične 

kulturne dediščine Vojnik – Psihiatrična bolnišnica s parkom (EŠD 12221), stavbna dediščina. Za vse 

posege v tem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote 

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Načrtovano območje OPPN leži izven registriranih 

arheoloških najdišč. 

 

Ministrstvo za kulturo je za OPPN za del EUP VO-41 Vojnik izdalo Konkretne smernice, z dne 3. 

12. 2020, kjer so se opredelili do ureditev, ki segajo na zgoraj omenjeno enoto kulturne dediščine. V 

nadaljevanju tega dokumenta, pri presoji upoštevamo konkretne smernice in na podlagi tega 

vrednotimo vplive na enote zavarovane kulturne dediščine. 

 

Z načrtovanim prostorskim aktom se lahko predvidi gradnjo dveh objektov, pod pogojem, da se s tem 

pripeva k trajni ohranitvi podobe dediščine v prostoru in zvišanju njene vrednosti. 

 

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je pri oblikovanju novih objektov ter 

ureditve zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so 

za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji. Določene so maksimalne 

tlorisne dimenzije 

- OBJEKT A: 6,15m x (11,50m + 6,70m)  in višino 3,50m - 4,00 m 

- OBJEKT B: 12,00m x 18,50m  in višino 4,00 m – 5,00 m   

 

Zunanjščina objektov mora biti oblikovno poenotena, objekta imata lahko ravno streho. Fasade 

morajo biti obložene z lesenimi letvami v kombinaciji s klasično ometano fasado svetlih nevpadljivih 

zemeljskih tonov, tako da bo njun videz odražal kvalitetno sodobno arhitekturo. 

 

Objekt A mora biti umeščen z ustreznim odmikom od regionalne ceste, tako da je pred njim vzdolž 

ceste možno urediti zeleno bariero, tako imenovano buffer cono, ki bo izboljšala pojavnost in vedute 

psihiatrične bolnišnice s parkom, ter izboljšala njeno podobo v prostoru. Pas s parkirišči ob cesti Celje 

– Vojnik je treba v čim večji meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi in s tem omili vizualni 

stik med načrtovanimi objekti in bolnišnico s parkom. Po zahodnem robu obravnavanega območja se 

zasadi drevoredna poteza manjših stebrastih listopadnih dreves, kot na primer steblasti gaber 

(Carpinus betulus »Frans Fontaine«) ali striženo gabrovo (Carpinus betulus) ali bukvino (Fagus 

sylvatica) živo mejo, ki bo v prostoru zagotovila zeleno bariero. Z načrtovanjem zelene bariere pred 

območjem novih obrtnih in poslovnih objektov, bo ohranjena ambientalna vrednost parka psihiatrične 

bolnišnice in podoba bolnišničnega parka v širšem prostoru.  

 

Pogoj za gradnjo drugega objekta je ozelenitev parkirišča z najmanj enim listopadnim drevesom 

dvignjene krošnje, kot na primer drevo lipovec (Tilia cordata »Rancho«) ali najmanj dve drevesi 

okrasne jablane (Malus »Street Parade«) ali okrasne hruške (Pyrus calleryana »Chanticleer«). 

Lokacija zasaditve dreves naj poteka v sredinski liniji obojestranskega parkirišča tako, da se zasadi 

prvo drevo na koncu drugega parkirnega prostora in drugo na kocu četrtega. Drevesa se na enako 

razdaljo umestijo tudi ob jugozahodni rob obravnavanega območja. 

 

Gradnja dodatnih enostavnih, zahtevnih in nezahtevnih objektov ni dopustna. Prav tako ni dovoljeno 

dozidavati obstoječih in predvidenih objektov ter postavljati dodatnih objektov za oglaševanje. 

Odjemna mesta odpadkov morajo biti krajinsko urejena. 
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Smernice Ministrstva za kulturo so upoštevane v 8. in 16. členu Odloka OPPN za del EUPP VO-41 

v Vojniku. Na območju OPPN gre za asfaltirano površino z že obstoječimi objekti, ki bi jih z novimi 

ureditvami sanirali in tako pravzaprav izboljšali stanje. Obstoječi objekt avtopralnice se na območju 

OPPN poruši in premakne na drugo lokacijo, skladno s smernicami Ministrstva za kulturo. Z 

zasaditvijo jugozahodnega roba parcele z avtohtonimi listopadnimi drevesi se omili vizualni stik med 

načrtovanimi objekti in bolnišnico s parkom. 

 

 
Slika 14: Objekt avtopralnice, ki se odstrani 

(vir: AR Projekt d.o.o.) 

 

 

Ocena vpliva OPPN za del EUO VO-41 Vojnik na izbrane okoljske cilje varstva kulturne 

dediščine je A (ni vpliva/pozitiven vpliv). 

 

Tabela 17: Ocena vplivov na kulturno dediščino 
Celostno ohranjanje kulturne dediščine Neposredni vpliv Trajni vpliv Kumulativni vpliv 

Število in obseg (površina) enot kulturne 

dediščine, vključno z vplivnimi območji 

A - ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

A - ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

A - ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

Posegi in ogroženost enot kulturne 

dediščine (stanje in uporaba) 

A - ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

A - ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

A - ni vpliva/pozitiven 

vpliv 

 

6.2.4 Omilitveni ukrepi 

Niso potrebni. 

6.2.5 Spremljanje stanja okolja 

 
Kazalec Spremljanje in način 

spremljanja 

Nosilec Obdobje 

izvajanja 

Število in obseg (površina) enot kulturne 
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Kazalec Spremljanje in način 

spremljanja 

Nosilec Obdobje 

izvajanja 

dediščine, vključno z vplivnimi območji Spremljanje stanja območij 

kulturne dediščine izvaja 

Zavod za varstvo kulturne 

dediščine, skupaj z 

Ministrstvom za kulturo.  

ZVKD, 

MK 

Spremljanje stanja 

se vrši skozi 

celotno obdobje 

izvajanja plana. 
Posegi in ogroženost enot kulturne dediščine 

(stanje in uporaba) 
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7. SKLEPNA OCENA 

 

V okoljskem poročilu za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku, so ugotovljeni, opisani in ovrednoteni 

pomembni vplivi izvedbe plana na okolje. Vplivi plana so presojani na osnovi velikostnih razredov 

od A do E, ki so določeni v Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 

vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Ocena posledic učinkov izvedbe plana na 

uresničevanje okoljskih ciljev celovite presoje se je ugotavljala v naslednjih velikostnih razredih: 

 

A ni vpliva/pozitiven vpliv 

B vpliv je nebistven  

C nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitveni ukrepov 

D vpliv je bistven 

E vpliv je uničujoč 

 

 

Tabela 18: Ocena vplivov izvedbe plana 

Sestavina okolja Vpliv plana 

Površinske vode B 

Kulturna dediščina A 

 

Ugotovitev okoljskega poročila, za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za del EUP VO-41 v Vojniku je, da ima plan nebistven vpliv – ocena B.  
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8. VIRI IN ZAKONODAJA 

 

8.1 Zakonodaja 

Splošno 

- Občinski in prostorski načrt Občine Vojnik (Uradno glasilo slovenskih občin 59/16, 6/17, 45/17 

in 53/17) 

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 43/18, 59/19 in 44/22) 

- Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96, 

41/04 in 44/22) 

- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 

46/13 in 44/22) 

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

na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) 

- Zakon o ohranjanju narave (ZON-UPB2) (Ur. l. RS, št. 96/04, 61/06, 8/10, 46/14, 21/18, 31/18 in 

82/20), 

- Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2) (Ur. l. RS, št. 61/17) 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l . RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12, 111/13, 32/16 in 

21/18) 

- Zakon o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. RS, št. 39/06, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 

102/15, 30/16, 61/17, 21/18, 84/18 in 158/20) 

- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, in 

65/20)  

 

Vode 

- Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine 

Vojnik (Ur. l. RS, št. 73/14) 

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 91/13 in 44/22 – 

ZVO-2) 

- Tehnični pravilnik o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 

3/14) 

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. 

l. RS, št. 64/12, 64/14, 98/15, 203/20, 75/22) 

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19, 

194/21 in 44/22) 

- Uredba o razvrščanju objektov (Ur. l. RS, št. 96/22) 

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13, 24/16 in 44/22) 

- Uredba o vrsti dejavnosti in naprav, ki lahko povzročajo industrijske emisije (Ur. l. RS, št. 

68/22) 

- Zakon o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04, 41/04, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15, in 

65/20)  

 

Kulturna dediščina 

- Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope (Granadska konvencija) (European convention 

for the Architectural Heritage of Europe, European Treaty Series No. 121, Council of Europe, 

1985; Ur.l. SFRJ-Mednarodne pogodbe, št. 4-11/1991; Akt o notifikaciji nasledstva glede 
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konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in 

mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitariji tri glavne 

jedrske sile, Ur. l. RS št. 14/92);  

- Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (UNESCO, sprejeta 1972, 

veljavna od 1975; Ur.l. SFRJ, št. 56/1974, Akt o notifikaciji nasledstva glede konvencij 

UNESCO, mednarodnih večstranskih pogodb o zračnem prometu, konvencij mednarodne 

organizacije dela, konvencij mednarodne pomorske organizacije, carinskih konvencij in 

nekaterih drugih mednarodnih večstranskih pogodb, Uradni list RS-Mednarodne pogodbe, št. 

15/92, 1/97 in 17/15) 

- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2022-2029 (Ur. l. RS, št. 29/22)   

- Strategija varstva kulturne dediščine 2020 - 2023, sprejeto na Vladi 5. 12. 2019. 

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD-1) (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – 

ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) 

 

8.2 Viri  

- ARSO (2019). Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji, Poročilo o monitoringu v letu 2017, 

ARSO, 2019 https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/ (oktober 2022) 

- ARSO (2020). Ekološko stanje površinskih voda v Sloveniji. Poročilo o monitoringu za leto 2019, 

december 2020. https://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/ (oktober 

2022) 

- ARSO (2020). Kemijsko stanje podzemne vode v Sloveniji, Kratko poročilo za leto 2021, februar 

2022. 

https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/publikacije%20in%20poro%C4%8Dila/Poroc 

ilo_podzemne_2021.pdf/ (avgust 2022)DRSI (2020) Promet 2019 (CD nosilec). 

- ARSO (2020). Kemijsko stanje površinskih voda v Sloveniji, Poročilo za leto 2020, Ljubljana, 

november 2021. https://www.gov.si/assets/organi-v-sestavi/ARSO/Vode/Stanje-voda/Porocilo-

o-kemijskem-stanju-povrsinskih-voda-2020.pdf  (oktober 2022) 

- ARSO (2022). Atlas okolja.  http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ (oktober, november 2022) 

- ARSO (2022). Atlas voda. Digitalni prostorski podatki.  

https://gisportal.gov.si/portal/apps/webappviewer/index.html?id=11785b60acdf4f599157f33aac

8556a6 (oktober, november 2022) 

- Izhodišča za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote EUP 

VO – 41 v občini Vojnik, AR Projekt d.o.o., št. OPPN: 6/20, oktober 2020. 

- MKGP (2022). Javni pregledovalnik grafičnih podatkov (GERK). 

https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/ (oktober 2022) 

- MOP (2022). www.gis.iobcina.si (oktober, november 2022) 

- Občina Vojnik (2022) www.vojnik.si (oktober, november 2022)  

- Občinski podrobni prostorski načrt za del EUP VO – 41 v Vojniku, dopolnjen osnutek, AR 

Projekt d.o.o., št. OPPN: 6/20  

- SURS (2022). www.stat.si (oktober 2022) 

- VO-KA (2022). www.vo-ka-celje.si (oktober 2022) 

 

https://www.arso.gov.si/vode/podzemne%20vode/
https://www.arso.gov.si/vode/poro%c4%8dila%20in%20publikacije/
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/
https://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/
http://www.gis.iobcina.si/
http://www.vojnik.si/
http://www.stat.si/
http://www.vo-ka-celje.si/


Okoljsko poročilo za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku   

Izdelal: Ipsum, d.o.o.                                                                                                                                 47 
 

9. POVZETEK POROČILA 

 

ORIS VSEBINE IN GLAVNI CILJI OPPN 

 
Občina Vojnik pripravlja Občinski podrobni prostorski načrt (OPPN) za del EUP VO-41 v Vojniku. 

V sklopu njegove izdelave in sprejema se skladno z Zakonom o varstvu okolja izdela tudi okoljsko 

poročilo, saj je Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, izdalo 

Odločbo št. 35409-333/2020/7 z dne 26. 11. 2021 iz katere izhaja, da je za navedeni OPPN, potrebna 

celovita presoja vplivov na okolje.  

 

Cilj OPPN je umestitev dveh poslovnih objektov s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo in 

priključitvijo nanjo na območju gospodarske cone. 

 

Območje urejanja OPPN je del gospodarske cone, namenjene obrtnim, prometnim, trgovskim, 

poslovnim in proizvodnim dejavnostim na južnem delu naselja Vojnik. Območje je v naravi pozidano 

območje z urejenimi manipulativnimi površinami. Velikost območja OPPN znaša 1.321,0 m2. 

 

Predvidena je gradnja gostinskega objekta – okrepčevalnica in poslovno skladiščni objekt. Objekta 

se priključi na javno kanalizacijo in vodovod, na območju se uredi tudi javno razsvetljavo. Vzdolž 

regionalne ceste se uredi zeleno bariero, parkirišče se ozeleni. Drevesa se umestijo tudi ob 

jugozahodnem robu območja ureditev. 

 

Območje OPPN obsega zemljišče s parcelnimi št. 756/3 in 756/4, v katastrski občini Vojnik trg 

Parcele so povzete po Odloku o OPPN. 

 

 
Slika 15: Prikaz predvidenih ureditev na območju OPPN 

(vir: AR Projekt d.o.o., november 2022) 
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VSEBINJENJE  

 

V okviru priprave okoljskega poročila se je na podlagi dostopnih podatkov, pripravljenih strokovnih 

podlag za obravnavani OPPN pripravil pregled obstoječega stanja. Opredeljene so bile ključne 

značilnosti v prostoru in okoljski problemi, ki izhajajo iz tega. Opravljen je bil tudi pregled pravnih 

režimov na širšem območju OPPN.  

 

Na podlagi analize stanja, načrtovanih ureditev OPPN, značilnosti prostora in zakonskih podlag, je 

bilo v procesu vsebinjenja ocenjeno, da bi predmetni plan lahko potencialno pomembno vplival na 

sledeče dejavnike okolja: 

1) Površinske vode 

2) Kulturna dediščina 

 

Ocena posledic učinkov izvedbe plana na uresničevanje ciljev celovite presoje, se je ugotavljala v 

naslednjih velikostnih razredih: 

 
A ni vpliva/pozitiven vpliv 

B vpliv je nebistven  

C nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitveni ukrepov 

D vpliv je bistven 

E vpliv je uničujoč 
 

 
OKOLJSKI CILJI IN KAZALCI ZA SPREMLJANJE STANJA 

 
Za namen presoje v okoljskem poročilu, so bili izbrani okoljski cilji, ki smo jih uporabili pri 

vrednotenju vplivov izvedbe plana na okolje.  

 

Za tiste segmente okolja, kjer vplivi izvedbe OPPN, v okviru vsebinjenja niso bili prepoznani, 

okoljski cilji niso bili določeni. V spodnji razpredelnici so prikazani izbrani okoljski cilji in kazalci 

za doseganje teh ciljev v okviru vrednotenja vplivov obravnavanega OPPN. 

 
 

Segment okolja 

 

Okoljski cilji Izbrani kazalec Pričakovani vplivi 

Površinske vode  ✓ Ohranjanje in doseganje 

dobrega kakovostnega stanja 

površinskih in podzemnih 

voda  

- Kakovost površinskih 

voda (kemijsko, ekološko 

stanje) 

 

- Neposredni (N) 

- Trajni (T) 

- Kumulativni (K) 

 

Kulturna dediščina ✓ Celostno ohranjanje 

dediščine in preprečevanje 

škodljivih vplivov nanjo 

(zagotavljanje nadaljnjega 

obstoja in obogatitve 

dediščine, njenega 

vzdrževanja, prenove, 

uporabe in doživljanja)  

- Število in obseg 

(površina) enot kulturne 

dediščine, vključno z 

vplivnimi območji 

- Posegi in ogroženost enot 

kulturne dediščine (stanje 

in uporaba) 

- Arheološke ostaline 

- Neposredni (N) 

- Trajni (T) 

- Kumulativni (K) 

 

 
Ocena vplivov na postavljene okoljske cilje je razvidna iz spodnje tabele. 
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Tabela 19: Ocena vplivov izvedbe plana 

Površinske vode B 

Kulturna dediščina A 

 

 
STANJE OKOLJA IN VREDNOTENJE VPLIVOV  PO POSAMEZNIH SEGMENTIH 

OKOLJA   

 

Splošno – stanje okolja 

 

Območje OPPN se nahaja v ravninskem delu, v industrijski coni, obdano s pozidanimi zemljišči, 

razen na vzhodu,  kjer se nahajajo zelene površine, park. V veljavnih prostorskih aktih je območje 

opredeljeno kot gospodarska cona, po dejanski rabi pa je območje OPPN skupaj z mejnimi območji 

opredeljeno kot pozidana in sorodna zemljišča. 

 

Najbližji vodotok je reka Hudinja, ki se nahaja zahodno od območja OPPN.  

Območje se ne nahaja na vodovarstvenem območju ali poplavnem območju. 

 

Območje ne sega na zavarovano območje Natura 2000, EPO ali naravne vrednote. Najbližja  naravne 

vrednota Vojnik – medvedja leska (1843), se nahaja ca. 800 m severno od obravnavanega območja. 

 

Območje urejanja se nahaja na robu območja enote zavarovane  kulturne dediščine Vojnik – 

Psihiatrična bolnišnica s parkom (EŠD 12221). V radiju 500 m se nahajajo še Vojnik – Pokopališče 

(EŠD 29958), Vojnik – Kaplanija (12220) in Vojnik – Ambient cerkve sv. Jerneja (12187). 

 

 

POVRŠINSKE VODE 
 

Stanje 

Na območju OPPN ni površinskih vodotokov, ca. 400m zahodno od območja teče reka Hudinja, VT 

Hudinja Nova Cerkev – sotočje z Voglajno. Najbližje merilno mesto, ki je v mreži vzorčnih točk 

monitoringa kakovosti površinskih vodotokov v Sloveniji, je obravnavanemu območju OPPN, 

merilno mesto Pod Socko, ki se nahaja v naselju Zlateče.  

Na merilnem mestu je bilo kemijsko stanje reke Hudinje, nazadnje v letu 2016 ocenjeno kot dobro. 

V letu 2019 Pa so bile narejene meritve za vse elemente kakovosti ekološkega stanja in izkazujejo 

dobro ali zelo dobro stanje, z izjemo elementa ribe – splošna degradiranost, ki je bil ocenjen z zelo 

slabo. 

 

Vplivi – Površinske vode 

Za okoljski cilj smo izbrali: 

1. Doseganje dobrega stanja površinskih voda in preprečitev poslabšanja stanja 

 

ter za kazalce vrednotenja: 

1. Kakovost površinskih voda (kemijsko, ekološko stanje). 

 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode je za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku 

izdalo Smernice, z dne 18. 1. 2020, kjer so se opredelili do načrtovanih ureditev na tem območju in 
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so upoštevane tudi pri presoji vplive na vode. Smernice so upoštevane tudi v 10. členu Odloka o 

OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku. 

 

Komunalne odpadne vode in meteorne vode je potrebno odvajati ločeno. Komunalne odpadne vode 

iz objektov se speljejo preko obstoječega priključka kompleksa v javno kanalizacijo. V primeru 

dotrajanosti ali premajhne dimenzije obstoječega kanalizacijskega priključka se le-ta obnovi na 

stroške investitorja. Odpadne vode iz prostorov za pripravo hrane morajo biti speljane v javno 

kanalizacijo preko lovilca olj.  

 

Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena odvajajo v obstoječo 

meteorno kanalizacijo, ki preko obstoječega iztoka izteka v obstoječ odprt meteorni odvodnik. 

Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter 

zadrževalnega bazena v meteorno kanalizacijo. 

 

Potrebni so ukrepi za zmanjšanje odtoka padavinskih voda z urbanih površin oz. v vodotoke, zato je 

potrebno za meteorne vode s streh in povoznih površin predvideti zadrževanje meteornih vod oz. 

zadrževalne bazene, prepustne povozne površine in podobne rešitve. Manipulativne površine se 

asfaltirajo parkirne površine se tlakujejo z tlakom, ki bo prepuščal padavinske vode v podtalje. 

Zadrževalni bazen mora biti dimenzioniran tako, da ob upoštevanju 15 minutnega naliva z enoletno 

povratno dobo maksimalni odtok z območja gradnje po izgradnji ni večji kot je bil pred gradnjo. 

Preliv meteornih vod se spelje v površinski odvodnik. Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih 

površin in je onesnažena z usedljivimi snovmi mora upravljavec objekta pred iztokom v površinski 

odvodnik ali meteorno kanalizacijo mehansko obdelati v usedalniku in lovilcu olj (potrebno je voditi 

obratovalni dnevnik) ali čistilni napravi padavinske vode. Končna dispozicija fekalnih vod je čistilna 

naprava v Škofji vasi. 

 

 

Ocenjujemo, da se vpliv na okoljski cilj, Doseganje dobrega stanja površinskih voda in preprečitev 

poslabšanja stanja, zaradi izvedbe plana ne bo bistveno povečal, zato vpliv ocenjujemo kot nebistven 

(B).  

 

KULTURNA DEDIŠČINA 
 

Stanje 

Območje OPPN se nahaja na robu območja enote zavarovane kulturne dediščine Vojnik – Psihiatrična 

bolnišnica s parkom (EŠD 12221), profana stavbna dediščina. V bližini, ca. 500 m severno, se 

nahajajo še naslednje enote kulturne dediščine: 

- Vojnik – Pokopališče (EŠD 29958) 

- Vojnik – Kaplanija (EŠD 12220) 

- Vojnik – Ambient cerkve sv. Jerneja (EŠD 12187) 

 

Vplivi – Kulturna dediščina 

Za okoljski cilj smo izbrali: 

1. Celostno ohranjanje dediščine in preprečevanje škodljivih vplivov nanjo (zagotavljanje 

nadaljnjega obstoja in obogatitve dediščine, njenega vzdrževanja, prenove, uporabe in 

doživljanja)  

 

ter za kazalce vrednotenja: 
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1. Število in obseg (površina) enot kulturne dediščine, vključno z vplivnimi območji 

2. Posegi in ogroženost enot kulturne dediščine (stanje in uporaba) 

 

Ministrstvo za kulturo je za OPPN za del EUP VO-41 Vojnik izdalo Konkretne smernice, z dne 3. 

12. 2020, kjer so se opredelili do ureditev, ki segajo na zgoraj omenjeno enoto kulturne dediščine in 

jih upoštevamo pri vrednotenju vplivov na kulturno krajino v okoljskem poročilu. 

 

Z načrtovanim prostorskim aktom se lahko predvidi gradnjo dveh objektov, pod pogojem, da se s tem 

pripeva k trajni ohranitvi podobe dediščine v prostoru in zvišanju njene vrednosti. 

 

Na območju občinskega podrobnega prostorskega načrta je pri oblikovanju novih objektov ter 

ureditve zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so 

za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji. Določene so maksimalne 

tlorisne dimenzije 

- OBJEKT A: 6,15m x (11,50m + 6,70m)  in višino 3,50m - 4,00 m 

- OBJEKT B: 12,00m x 18,50m  in višino 4,00 m – 5,00 m   

 

Zunanjščina objektov mora biti oblikovno poenotena, objekta imata lahko ravno streho. Fasade 

morajo biti obložene z lesenimi letvami v kombinaciji s klasično ometano fasado svetlih nevpadljivih 

zemeljskih tonov, tako da bo njun videz odražal kvalitetno sodobno arhitekturo. 

 

Objekt A mora biti umeščen z ustreznim odmikom od regionalne ceste, tako da je pred njim vzdolž 

ceste možno urediti zeleno bariero, tako imenovano buffer cono, ki bo izboljšala pojavnost in vedute 

psihiatrične bolnišnice s parkom, ter izboljšala njeno podobo v prostoru. Pas s parkirišči ob cesti Celje 

– Vojnik je treba v čim večji meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi in s tem omili vizualni 

stik med načrtovanimi objekti in bolnišnico s parkom. Z načrtovanjem zelene bariere pred območjem 

novih obrtnih in poslovnih objektov, bo ohranjena ambientalna vrednost parka psihiatrične bolnišnice 

in podoba bolnišničnega parka v širšem prostoru.  

 

Pogoj za gradnjo drugega objekta je ozelenitev parkirišča z najmanj enim listopadnim drevesom 

dvignjene krošnje. 

 

Gradnja dodatnih enostavnih, zahtevnih in nezahtevnih objektov ni dopustna. Prav tako ni dovoljeno 

dozidavati obstoječih in predvidenih objektov ter postavljati dodatnih objektov za oglaševanje. 

Odjemna mesta odpadkov morajo biti krajinsko urejena. 

 

Smernice Ministrstva za kulturo so upoštevane v 8. in 16. členu Odloka OPPN za del EUPP VO-41 

v Vojniku. Na območju OPPN gre za asfaltirano površino z že obstoječimi objekti, ki bi jih z novimi 

ureditvami sanirali in tako pravzaprav izboljšali stanje. Obstoječi objekt avtopralnice se na območju 

OPPN poruši in premakne na drugo lokacijo, skladno z smernicami Ministrstva za kulturo. Z 

zasaditvijo jugozahodnega roba parcele z avtohtonimi listopadnimi drevesi se omili vizualni stik med 

načrtovanimi objekti in bolnišnico s parkom. 

 

Ocenjujemo, da vpliva na okoljski cilj, Celostno ohranjanje dediščine in preprečevanje škodljivih 

vplivov nanjo (zagotavljanje nadaljnjega obstoja in obogatitve dediščine, njenega vzdrževanja, 

prenove, uporabe in doživljanja), zaradi izvedbe plana ne bo oz. bo ta pozitiven zato vpliv ocenjujemo 

kot ni vpliva/pozitiven vpliv (A).  
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Ugotovitev okoljskega poročila, za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem 

načrtu za OPPN za del EUP VO-41 v Vojniku je, da ima plan nebistven vpliv – ocena B. 

 
 


