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ZADEVA:  Prvo mnenje in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za četrte 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Bled - dopolnitev 

 

Z dopisom št. 350-33/2010-15 ste nas 24.2.2020 na osnovi Dopisa Občine Bled zaprosili za opredelitev do 

že podanega prvega mnenje in mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za četrte 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Bled s stališča naše pristojnosti 

varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani MOP:  

 Četrte Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Bled - osnutek, št. projekta: 

7875, LUZ d.o.o. Ljubljana,  december 2019, s prilogami (SDOPN); 

in prejeto po elektronski pošti: 

 Seznanitev z dejstvi in okoliščinami, pomembnimi za določitev glede obveznosti izvedbe CPVO v 

postopku 4. sprememb in dopolnitev OPN Bled, št: 3505-5/2015-531, Občina Bled, oktober 2020 

(Dopis Občine Bled); 

in v lastnem arhivu: 

 Prvo mnenje in mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za četrte Spremembe in 

dopolnitve občinskega prostorskega načrta Občine Bled, št: 212b-09/1649-20 / NP–2391677, NLZOH, 

Maribor, marec 2020 (Prvo mnenje MZ na SDOPN); 

 Strokovno mnenje o ustreznosti okoljskega poročila in sprejemljivosti plana  za Občinski prostorski 

načrt Občine Bled, št: 123-09/1649-13/NP–25/2, ZZV-IVO Maribor, marec 2013 (Mnenje MZ na OP za 

OPN Občine Bled). 

 

Skladno s 47. in 74.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) v prvem mnenju nosilci urejanja 

prostora preverijo, kako so bile upoštevane njihove splošne in posebne smernice, hkrati pa podajo tudi 

svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje s stališča svoje pristojnosti. Splošnih 

smernic za SDOPN Ministrstvo za zdravje (MZ) nima, za posebne smernice pa ni bilo pozvano, zato smo 

osnutek SDOPN primerjali z usmeritvami, ki smo jih podali za druge OPN.  
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V Prvem mnenju MZ na SDOPN smo že podali strokovno mnenje na SDOPN in ker ga na osnovi Dopisa 

Občine Bled ne spreminjamo, zato ga v nadaljevanju v celoti povzemamo in v sklepnem mnenju tudi 

nekoliko dopolnjujemo oziroma pojasnjujemo. 

 

 

Prvo mnenje 

V SDOPN smo pregledali poglavje 3.14 Varovanje zdravja ter ugotovili, da je treba poglavje dopolniti v 

skladu s sledečimi pripombami: 

126.člen (varstvo pred hrupom): (1) besedi »določa« se naj zamenjata z »razvršča« kot to navaja nova 

Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. (3) v skladu s to uredbo je treba na območju 

poselitve razvrstiti območja  PNRP v stopnje varstva pred hrupom (SVPH) v postopku CPVO ali pa 

na osnovi ločene strokovne ocene obstoječe obremenitve okolja s hrupom. Zato je treba zadnja 

dva stavka črtati in navesti EUP-je, ki izpolnjujejo pogoje za II. SVPH (obstoječo karto hrupa pa 

ustrezno popraviti). (4) je treba ustrezno popraviti v skladu s pripombo zapisano pod (3). (5) je 

treba dopolniti za PNRP (BD). (6) karto je treba novelirati v skladu s pripombo zapisano pod (3). (7) 

zapisano z novo uredbo ne velja več, a ne nasprotujemo če ostane. (8) prvi stavek se naj črta ali 

besedilo ustrezno popravi, saj nobena od mejnih vrednosti zapisana v uredi ne sme biti presežena. 

Prepovedati je treba obratovanje virov hrupa, ki čezmerno obremenjujejo okolje dokler niso 

sanirani. (9) zapisano velja tudi za obstoječe vire hrupa. (11) vplive je treba določiti tudi izven 

območja OPPN (daljinski vpliv). (12) besedilo se naj smiselno popravi saj se prvi in zadnji stavek 

izključujeta. V prekomerno obremenjeno območje s hrupom ni dovoljeno umeščati stavb z 

varovanimi prostori (npr. ob cestah, železnicah, območjih za IG…). Prepovedano pa je tudi 

ustvarjanje novih konfliktnih območij z neposrednimi stiki PNRP za stanovanjske namene in počitek 

(SS, SB, SP) ali površine za turizem (BT) ter površine namenjene zdravju (Cz), kjer velja II. SVPH, 

z industrijskimi - gospodarskimi (IP, IG), ali infrastrukturnimi območji (P), kjer velja IV. SVPH, saj 

takšna PNRP predstavljajo trajno konfliktno območje s stališča zdravja ljudi zaradi hrupa. Pri 

umeščanju novih območij, s povečano stopnjo varstva pred hrupom (SS, BT) se naj upoštevajo 

priporočene mejne vrednosti hrupa svetovne zdravstvene organizacije Ldvn 55 dBA, Lnoč 40 dBA. 

(13) se naj dopolni, da se dovoljenje za čezmerno obremenitev s hrupom za čas trajanja javnih 

shodov in prireditev pridobi na osnovi strokovne ocene obremenitve okolja s hrupom za čas 

trajanja prireditve. 

V člen je treba dodati zahteve za gradbišča saj za gradbišča za čas gradnje veljajo z novo uredbo 

posebni pogoji zapisani v 11.členu uredbe, kar je treba upoštevati;  

127.člen (varstvo pred elektromagnetnim sevanjem): (6) 106.člen navaja varovane koridorje iz 

Energetskega zakona, ki so namenjeni vzdrževanju in nadgradnji virov EMS. S  stališča VZL je 

treba navesti vplivna območja od virov EMS večjih od 110 kV v katera ni dovoljeno umeščati stavb 

z varovanimi prostori; 
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128.člen (varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem): v člen je treba navesti, da mora občina Bled 

izpolnjevati zahteve iz uredbe glede porabe električne energije za javno razsvetljavo na prebivalca, 

da svetila ne smejo svetiti nad vodoravnico in da na oknih bivalnih prostorov ne smejo presegati 

mejnih vrednosti iz priloge 1 uredbe; 

129.člen (zagotavljanje higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osvetlitvijo, osončenjem in kakovostjo 

bivanja): Predlagamo spremembo naslova v »kakovostno bivalno okolje«. (5) dopolniti z zahtevo, 

da je treba za umeščanje novih ali nadgradnjo obstoječih objektov, ki so viri vonjav s strokovno 

oceno vpliva vonjav preveriti primerno oddaljenost od območij z varovanimi prostori.  

V poglavje je treba dodati še zahteve glede primernega deleža otroških igrišč, zelenih površin, 

površin za urbano vrtnarjenje, površin za šport in rekreacijo zaradi zagotovitve zdravega 

življenjskega sloga (gibanje), ter primerne dostopnosti do teh površin s peš ali kolesarskimi potmi, 

zahtevo, da je za večino prebivalstva treba zagotoviti oskrbo s skladno zdravstveno ustrezno pitno 

vodo iz javnega vodovoda, ter ukrepe za zagotavljanje kakovosti zunanjega zraka, kot so 

trajnostna mobilnost, energetska sanacija stavb, uporaba kakovostnih energentov za ogrevanje in 

hlajenje in da je objekte, ki so lahko pomemben vir emisij v okolje dovoljeno umeščati le v območja 

s PNRP IG, IP ali IK; 

130.člen (spremljanje stanja okolja za zagotavljanje zdravja ljudi): navesti je treba kazalce za spremljanje 

okolja in jih po potrebi dopolniti z novimi v skladu z predhodno navedenimi zahtevami. Prav tako je 

treba navesti načine obveščanja prebivalstva s stanjem izbranih kazalcev ter urediti način 

sprejemanja pritožb prebivalcev o vplivih iz okolja. 

 

 

 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje  

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Uradni list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe SDOPN s stališča naše pristojnosti, pri čemer smo upoštevali naslednja podrobnejša merila 

iz 2. člena uredbe glede: 

 

1. Značilnosti načrta SDOPN so: 

 spremembe oz določitve območij za namene gradnje stanovanjskih objektov PNRP ( SS); 

 spremembe oz določitve območij za namen gradnje kmetijsko stanovanjskih objektov PNRP (SK); 

 spremembe oz določitve območij za namene turizma PNRP (BT);  

 spremembe oz določitve območij za namene kmetijske proizvodnje PNRP (IK);  

 spremembe oz določitve območij zelenih površin in površin za šport in rekreacijo PNRP (ZS, ZP, ZD);  

 spremembe oz določitve območij za namen gradnje cest, garaž in parkirišč PNRP (PC, PO). 
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2. Značilnosti vplivov in območij, ki bi lahko bila prizadeta: 

 s SDOPN so predvidene spremembe in nove pobude območij za bivanje in turizem PNRP (SS in BT) 

za katere je predpisana II. SVPH, zato lahko imajo posegi v preobremenjeno okolje s hrupom daljinske 

in kumulativne vplive na VZL s stališča hrupa. Pri umeščanju novih območij v prostor in za obstoječa 

območja je treba upoštevati tudi pripombo na 126.člen navedeno v prvem mnenju;   

 s SDOPN je predvidena umestitev prometne infrastrukture PNRP (PC, PO) zato lahko za območja, 

kjer je po uredbi predvidena II. ali III. SVPH in se nahajajo v bližini takšnih umestitev predvidevamo 

daljinske ali kumulativne vplive na VZL s stališča varstva pred hrupom in kakovostjo zunanjega zraka;  

 SDOPN se predvidevajo spremembe za območja za kmetijsko proizvodnjo PNRP (IK), ki se lahko 

približujejo območjem PNRP namenjene stavbam z varovanimi prostori. Zato lahko za območja, ki so 

namenjena bivanju ob proizvodnim dejavnostim za kmetijstvo predvidevamo daljinske ali kumulativne 

vplive na VZL s stališča varstva pred hrupom in kakovostjo zunanjega zraka; 

 s SDOPN so predvidene spremembe območij zelenih površin PNRP (ZS, ZP, ZD), zato lahko 

predvidevamo sinergijske ali kumulativne vplive na VZL s stališča kakovostnega bivalnega okolja; 

 na območju SDOPN se lahko nahajajo električni daljnovodi, zato lahko imajo domnevno predvideni 

posegi v vplivno območje virov EMS pomembne vplive na VZL s stališča elektromagnetnega sevanja; 

 na območju SDOPN se nahajajo vodna zajetja in VVO, zato lahko v primeru umeščanja posegov na 

VVO pričakujemo vpliv na oskrbo prebivalstva s kakovostno pitno vodo. 

 

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta: 

 s SDOPN se verjetno lahko zmanjšajo območja PNRP namenjanja lokalni pridelavi hrane, zelene 

površine, površine za šport in rekreacijo.., zato se lahko zmanjša kakovost bivalnega okolja; 

 SDOPN verjetno lahko skupaj z drugimi načrti vpliva na obstoječo kakovost zunanjega zraka, 

obremenjenost s hrupom, elektromagnetnim sevanjem, svetlobnim onesnaženjem, oskrbo 

prebivalstva s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano ter posledično na VZL.  

 

 

Sklepno mnenje 

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da je treba Občinski prostorski načrt Občine Bled 

dopolniti v skladu s pripombami podanimi v prvem mnenju. 

Pobude predvidene s SDOPN Bled verjetno lahko imajo same ali skupaj z drugimi načrti in plani 

pomembne neposredne, daljinske, kumulativne in sinergijske vplive na zdravje ljudi, zato je s stališča naše 

pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja treba opraviti strateško presojo vplivov na okolje, 

predvsem s stališča obremenitve okolja s hrupom, zaradi novelacije že izdelane karte hrupa s katero se bo 

v skladu s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju PNRP razvrstilo v ustrezne 

stopnje varstva pred hrupom.  

Iz Dopisa Občine Bled je sicer razviden odgovor MOP-a iz katerega sledi, da naj bi bil za razvrščanje v 

predlagana območja z II. SVPH pristojen minister. Mnenja smo, da je Vlada RS s sprejemom Uredbe o 
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mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 43/18 in 59/19) v 4. členu (stopnje varstva 

pred hrupom in merila za razvrščanje) in jo je pripravil minister jasno določila kako se PNRP razvršča v 

ustrezne SVPH, zato ne vidimo razloga, da zahtev iz tega člena v OPN ne bi upoštevali. 

Dodatno pojasnjujemo, da Ministrstvo za zdravje v Mnenju MZ na OP za OPN Občine Bled v letu 2013 ni 

izdalo pozitivnega mnenja o ustreznosti okoljskega poročila, zato ga je s stališča naše pristojnosti 

varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja treba ustrezno dopolniti.  

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 

  

 
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
 Vodja: 
 

 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  
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