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občin v Spodnjem Podravju

Številka: 35O5-8l2Ot0-100 (5003) o tNA KlDRlěsvo
Datum: 4.1.2018

občina Kĺdľičevo
Kopališka ulica 14,2325 Kidričevo

Zadeva: Obvestilo o spľejetem medobčinskem podľobnem pľostorskem načľtu za enotĺ
uľejanja prostoľa P10-P5 Zgornja Hajdina - ob avtocestnem pľĺključku in P16_
P9 Njiverce - ob avtocestnem pľiključku;
na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (za postopek celovite presoje
vplivov na okolje)

Za predhodno navedeni medoběinski podrobni pľostoľski načrt (MPPN) je bilo potľebno
izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). V tem postopku je potrebno
skladno z določili 47. člęna Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39106 _ uľadno
prečiščeno besedilo, 49106 _ ZMetD, 66106 - odločba US, 112106 _ odločba US, 33/07 _
ZPNačľt, 57108 _ ZFC,-IA, 70108, 108/09, 108/09 _ ZPNačrt-A, 48ll2, 57l|2, 97lI2 _
odločba Us, 92ll3, 56115, 102lI5, 30116, 61117 _ GZ) pripraviti obvestilo o sprejetem
prostorskem aktu.

V prilogi tega dopisa vam pošiljamo izvod obvestila o spľejetem pľostoľskem aktu, podpisan
od obeh občin (občina Kidričevo in občina Hajdina)'

Prosimo, da pľejeto obvęstilo objavite na spletni stranĺ občĺne in oelasni deski občine.
Prosimo tudi, da nam posredujete spoľočilo, od kdaj bo obvestilo objavljeno na oglasnĺ
deski občine - Iahko kaľ po e-poštĺ na naslov danica.hĺen@ľtuj.si .

Mi pa bomo kopije podpisanega izvoda obvestila posredovali Ministľstvu za okolje in prostoľ
(Sektoľju za strateško presojo vplivov na okolje) in nosilcem urejanja prostora, ki so
sodelovali v postopku CPVO.

Lepo pozdravljeni!

Pripravila: Danica Hren

Skupne občinske uprave

v Spodnjem Podravju

MESTNI TRG 1,2250 PTUJ

TELEFON 02748 29 63, TELEFAKS 02748 29 44, www.sou-info.si, e-naslov: sou@ptuj.si
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_ obvestilo o spľejetem MPPN

Poslati:
- občina Kidričevo, Kopališka ulica l4, 2325 Kidričevo

VloŽiti v zadevo

MESTNI TRG 1, 2250 PTUJ

TELEFoN 02748 29 63, TELEFAKS 02748 29 44, www.sou-inío.si, e-naslov: sou@Dtui.si



občina Hajdĺna
Zgornja Hajdina 44 a,2288 Hajdina

Številka: 35}8l20l6

občina Kidričevo
Kopalĺška ulĺca 14,2325 Kidľičevo

Številka: 3505-8/2010

Datum: 14.12.2017

Na podlagi 47. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39106 - uradno prečiščeno
besedilo, 49106 _ ZMetD,66106 - odločba US, 112106 _ odločba US, 33/07 _ ZPNačľt, 57108
_ ZFo-lA, 70108, 108/09, 108/09 _ ZPNačrt-A, 48ll2, 57ll2, 97ll2 _ odločba Us, 92ll3,
56lt5, I02ll5, 30116, 61117 _ GZ) ter 29. člena Statuta občine Hajdina (Uradno glasilo
slovenskih občin, št.32ll7 _ uľadno prečišeno besedilo) in24. člena Statuta občine Kidľiěevo
(Uradno glasilo slovenskih občin, št.62116) občina Hajdina in občina Kidľičevo dajeta

OBVESTILO
o sprejetem medobčĺnskem podľobnem prostorskem načľtu za enotĺ uľejanja prostoľa

P10_P5 Zgornja Hajdĺna - ob avtocestnem priključku ĺn P16_P9 Njiverce - ob
avtocestnem priključku

V nadaljnjem besedilu se za pľostoľski akt, naveden v naslovu tega obvestila, uporablja
kĺatica MPPN. MPPN je bil sprejet z odlokom, ki sta ga sprejela občinski svet občine
Hajdina in občinski svet občine Kidľičevo, objavljen pa je bil v Uľadnem glasilu slovenskih
občin, št. IlI7 (odlok o medobčinskem podrobnem prostorskem načľtu za enoti uľejanja
prostora P10-P5 Zgomja Hajdina _ ob avtocestnem priključku in Pl6-P9 Njiverce _ ob
avtocestnem priklj učku).

Navedeni MPPN velja na območju predvidene gospodarske cone' ki se večinoma nahaja na
območju občine Hajdina' delno pa na območju občine Kidńčevo. MPPN velja na območju
naslednjih parcel v k.o. Hajdina: 30911, 309lII, 309112, 309113, 309114, 309115,309116,
309128, 30913r,309132, 309133, 30914r, 309142, 309144, 309157, 33713, 34011, 34012, 34U1,
34I12, 342ll, 343lI,344lI, 34412, 345, 346, 347lI, 348lI, 34812, 349ll, 34912. Večinoma se
območje navedenih parcel nahaja na območju občine Hajdina, na območju občine Kidričevo
pa se nahajajo naslednje parcele: 309lll, 309112, 309113, 309131, 309132, vse k.o. Hajdina
(ostale navedene parcele so na območju občine Hajdina).

V času prej veljavnih prostorskih aktov občine Kidriěevo, ko se je pričel postopek priprave in
sprejema MPPN, so bile parcele št. 309/l l,309ll2,309lI3,309l3I,309132, vse k.o. Hajdina,
zajete v območje z oznako P16-P9, v sedaj veljavnem občinskem pľostorskem načrtu občine
Kidričevo pa je območje parcel 309lll, 309lI2, 309ll3, 309l3l, 309132, vse k.o. Hajdina'
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zajeto v enoto uľejanja prostora z oznako NJ05. Za območje občine Hajdina občinski
prostorski načrt še ni sprejet, tako je na območju oběine Hajdina le oznaka Pl0-P5.

Po določilih 8. člena odloka o MPPN so na obmoěju obravnavane gospodarske cone
dopustne naslednje dejavnosti: obľtne, skladiščne, trgovske, poslovne, proizvodne dejavnosti
ter tudi spremljajoče storitvene in servisne dejavnosti, transformatorska postaja (namenjena za
oskĺbo električne energij e)' bazna po staj a mobilne telefonij e.

1. opis vključenosti okoljevaľstvenih zahtev v oPN

Skladno z odločbo Ministrstva za kmetijstvo in okolje (Direktorat za okolje, Sektor za
celovito presojo vplivov na okolje) pod št. 35409-5l20I2lI2 z ďne 15. 3' 2012 je za MPPN
bilo potľebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO). Za potrebe
postopka CPVO je bilo izdelano okoljsko poľočilo' ki ga je izdeLal Vodnogospodaľski biro
Maribor d.o.o., pod št. projekta 3583/15, datum okoljskega poročila:junij 2015' oktobeľ 2015
(v nadaljnjem besedilu se za navedeno okoljsko poročilo uporablja pojem okoljsko poľočilo).

V okoljskem poročilu so presojani vplivi izvedbe MPPN na okolje za naslednje segmente
okolja: podnebne spľemembe, kakovost zraka, hĺup' površinske vode, podzemne vode, tla in
kmetijska zemljišča, natava, kulturna dediščina, kľajina, zdravje ljudi. Po Uredbi o okoljskem
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni
list RS, št. 73105) se ocena posledic uěinkov izvedbe plana (MPPN) ugotavlja v naslednjih
velikostnih razľedih: A (ni vpliva l pozitiven vpliv), B (nebistven vpliv)' C (nebistven vpliv
pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov)), D (bistven vpliv), E (uniěujoč vpliv), X
(ugotavljanje vpliva ni moŽno).

Ocene posledic izvedbe plana (MPPN) velikostnih razredov A, B in C pomenijo, da so vplivi
izvedbe plana (MPPN) spľejemljivi, pri čemer se z oceno B ocenjujejo vplivi s povsem
splošnimi ukľepi za omilitev' z oceno C pa se ocenjujejo vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju
dodatnih omilitvenih ukľepov. oceni posledic izvedbe plana velikostnih razredov D in E
pomenita, da vplivi izvedbe plana niso sprejemljivi.

Ocene vplivov izvedbe MPPN na posamezne segmente okolja so naslednje:
- povľšinske vode, tla in kmetijska zemljišča, naľava, kulturna dedišěina, kľajina: ocena B,
- podnebne spremembe, kakovostzĺaka, hľup, podzemne vode, zdravje ljudi: ocena C.
Navedeno pomeni, da je realizacija MPPN sprejemĘiva ob upoštevanju dodatnih omilitvenih
ukľepov, ki jih je potrebno izvesti za segmente okolja, zakatere je vpliv izvedbe MPPN na
okolje ocenjen z oceno C, to je za naslednje segmente okolja: podnebne spremembe, kakovost
zĺaka, hrup, podzentne vode' zdravje ljudi. V nadaljnjem besedilu prve točke tega obvestila je
podana vključenost okoljevarstvenih zahtev v MPPN (podana je vključenost omilitvenih
ukľepov v MPPN za sestavine okolja, zakatere okoljsko poročilo podaja oceno C (z oceno C
se ocenjujejo vplivi, ki se dosegajo ob upoštevanju dodatnih omilitvenih ukĺepov)).

Podnebne spremembe

omilitveni ukĺep:
V obľavnavani plan (MPPN) je kot prostorski izvedbeni pogoj potrebno vključiti izvedbo
študije izvedljivosti altemativnih sistemov za oskľbo z energijo, vključno s preverbo možnosti
pľiključitve območja obravnavanega plana na obstoječ sistem daljinskega ogrevanja.

2



V skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. I7lI4,8l/15) je potľebno pri gradnji
nove stavbe (in tudi pri večji pľenovi stavbe ali njenega posameznega dela, ki po predpisih o
graditvi objektov pomeni ľekonstrukcijo) izdelati študijo izvedljivosti alternativnih sistemov
za oskĺbo z eneľgijo' pri čemer se upošteva tehnična, funkcionalna, okoljska in ekonomska
izvedljivost teh sistemov. Navedena študija je obvezna sestavina projekta za pridobitev
gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov, ni pa je potrebno izdelati za
stavbe, določene v tretjem odstavku 332. ćlenaEnergetskegazakona.

V prvem odstavku 32. člena odloka o MPPN (ta člen govori o ogľevanju) je določeno:
>ogrevanje stavb bo individualno. Dopustne So vse vrste goriv (utekočinjen naftni plin, ekstra
lahko kuľilno olje, sekanci...).Dopustna je tudi oskĺba z alteľnativnimi viľi ogrevanja (sistem
ogrevanja s toplotno in drugo).<.
V drugem odstavku 32. č|ena odloka o MPPN je še določeno, da izvedba vrtin za ogrevanje
objektov z uporabo geoteľmalne energije ni dovoljena, kar paizÁaja iz dopolnilnih smemic s
področja upravljanja z vodami zaradi omejitev Uredbe o vodovarstvenem območju za vodno
telo vodonosnikov Dravsko_ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59107,32llI,24lI3,79lI5).

Kakovost zraka

omilitveni ukĺep:
V obravnavani plan (MPPN) je kot prostoľski izvedbeni pogoj potrebno vkljuěiti izvedbo
študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskĺbo z energijo.

Navedeni ukľep je zajet Že v ukrepu pľi prejšnjem segmentu okolja podnebne spľemembe.
Tako velja, kar je zapisano v prejšnjem razdelku za segment okolja podnebne spremembe.

Hľup

omilitveni ukľep:
Na južnem robu območja obľavnavanega MPPN je potrebno zagotoviti, da vsi viri hrupa
skupaj ne presegajo izračunanih ravni hľupa iz tabele 6. To je potrebno v fazi pridobivanja
gradbenega dovoljenja dokazati s strokovno oceno vpliva hrupa zaradi pľedvidenih posegov,
na podlagi katere se opredelijo morebitni dodatni omilitveni ukrepi, ki bodo vključevali tudi
obratovalni ěas pľedvidenih objektov in naprav.

Tabela 6: podaja mejne vrednosti kazalcev hrupa zalll. stopnjo varstva pred hrupom (SVH)
in izračunane maksimalne ľavni hľupa napľav na območju obravnavanega MPPN ob
upoštevanju obstoječe obremenjenosti s hrupom zaradi prometa na avtocesti Slivnica _
DľaŽenci

Pomen oznak:
- Lo* ......kaza|ec dnevnega hľupa
- Lueče. ....kaza|ec večernega hrupa
- Lnoc .....'kazalec nočnega hrupa

J

s8 dB(A)

mejna vrednost
za III. SVH na
območju
Niiverce -vasZ

Laon

93,5 dB(A)

izračunana
dopustna raven
na jużlem robu
območia MPPN

s3 dB(A)

mejna vrednost
za III. SVH na
območju
Niiverce - vas2

Lu"č",

88 dB(A)

izračunana
dopustna raven
najužnem robu
območia MPPN

48 dB(A)

mejna wednost
za III. SVH na
območju
Niiverce -vas2

Lnoč

82,5 dB(A)

izračunana
dopustna raven
tla juälelll ľobu
območia MPPN



Na podlagi naěela preventivnosti podaja okoljsko poročilo kot alternativo omilitvenega
ukľepa za doseganje okoljskega cilja >Preprečevanje pľekomernih obľemenitev s hrupom s

smiselnim umeščanjem novih posegov v prostor< naslednje priporoěilo:
- v izogib konfliktnim situacijam z vidika obremenjevanja s hrupom se na juŽnem delu

območja obravnavnega MPPN locira dejavnosti, ki bodo obratovale le v dnevnem času.

19. člen odloka o MPPN (ta člen govori o varstvu pred hľupom) v petem odstavku določa,
da mora biti projektna rešitev varstva pred hľupom usklajena s celovito pľesojo vplivov na
okolje, zakateroje bilo izdelano okoljsko poročilo.
V šestem odstavku 19. člena odloka o MPPN pa je določeno:

>Pľi izdelavi pľojektne dokumentacije za prometno infrastrukturo in njeni izvedbi Se mora
sočasno z izgradnjo pľometne in komunalne infrastruktuľe postaviti protihľupno ograjo v
celotni dolžini min. 416 m ter višini 4 m. ograja mora biti po celi višini intenzivno
ozelenjena, kar je določeno v odloku o občinskem prostorskem načľtu občine Kidričevo
(Podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji za povľšine za indusĘo _ IP oziroma podľobnejši
prostoľski izvedbeni pogoji za gospodarske cone _ IG). Prav tako se neposľedno ob
protihrupni ogľaji v zelenem pasu izvede zasaditev z zimze|enim rastlinjem (dľevesi) v min.
dolžini 416 m. Na zunanji strani protihľupne ograje je potrebno zasaditi zimze|ene
hitrorastoče plezalke (kot na pľimer bršljan).<.

Podzemne vode
območje obľavnavanega MPPN se nahaja v ožjem vodovarstvenem obmoěju zajetij pitne
vode, kjer velja Uredba o vodovarstvenem obmoěju za vodno telo vodonosnikov Dľavsko-
ptujskega polja.

1) Prvi omilitveni ukľep:
Iz obravnavanega MPPN je potrebno izločiti načľtovanje objektov, ki v skladu z Uredbo o

vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja niso
dopustni.

V tem obvestilu je predhodno v razdelku za segment okolja podnebne spremembe že
navedeno, da je v drugem odstavku 32. čleĺa odloka o MPPN določeno' da ni dovoljena
izvedba vrtin za ogľevanje objektov z uporabo geotermalne eneľgije. Ta prepoved ĺzhaja iz
dopolnilnih smeľnic s podľočja upravljanja z vodami zaradi omejitev Uredbe o
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko_ptujskega polja. V drugem
odstavku 32. čleĺaodloka o MPPN so zapisane še druge prepovedi, ki izhajajo iz dopolnilnih
smernic s področja upravljanja z vodami zaraďi omejitev navedene uredbe, in sicer prepoved
izvedbe vrtinzanamakanje, oskľbo s tehnološko vodo in podobno.
V dopolnilnih smernicah s področja upľavljanja z vodami je za območje obravnavanega

MPPN zapisana tudi prepoved gradnje objektov s CC.SI klasiťrkacijo celega objekta ali dela
objekta pod oznako 12303 (bencinski seľvisi) oziroma gradnja objektov, katerih gľadnja ni
dovoljena skladno z navedeno uredbo o vodovarstvenem območju.
V tretiem odstavku 8. člena odloka o MPPN so določene vrste objektov po enotni
klasiÍikaciji vrst objektov CC-SI, ki so dopustne na območju obravnavanega MPPN: med
njimi ni bencinskih servisov (oznaka 12303), med industrijskimi stavbami niso dopustne
klavnice in tovame' pri skladiščih ni dovoljena gradnja skladišč nevarnih snovi.
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Potrebno je izde|ati analizo tveganja onesnaženja podzemnih vod v skladu z Uredbo o
vodovarstvenem obmoěju za vodno telo vodonosnikov Dľavsko-pĘskega polja. Rezultate
ana|ize je potrebno dosledno upoštevati in vključiti v obravnavani MPPN.

Izde|anaje bila ana|iza tveganja za onesnaževanje podzemne vode, kijoje pod št' projekta
6L-I5l75 z datumom julij 2015 izdelal IEI Institut za ekološki inŽeniring d.o.o..
V drugem odstavku 18. člena odloka o MPPN (ta člen govoľi o vaľstvu vode in podtalnice)

je določeno:
>Potrebno je upoštevati vse ugotovitve, izsledke in omilitvene oziroma varstvene ukrepe
analize tveganja za onesnaževanje podzemnih voda (tudi izvedba petih piezometrov pľed
pričetkom izgtadnje tegďobľavnavanega območja). Revidirano analizo tveganja za
onesnaŽevanje podzemne vode je izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., pod številko
projekta 6L-15175.K.
ostala določila glede vaľstva vode in podtalnice so zapisana v preostalih šestnajstih

odstavkih 18. člena odloka o MPPN' pa fudi v drugem odstavku 32. č|ena odloka o MPPN.
V tem obvestilu je predhodno v ľazdelku za segment okolja podnebne spremembe Že

navedeno, da je v drugem odstavku 32. člena odloka o MPPN določeno, da ni dovoljena
izvedbavrtinza ogrevanje objektov z upoľabo geotermalne energije, pa tudi izvedbavrtinza
namakanje, oskĺbo s tehnološko vodo in podobno.

3) Tretji omilitveni ukĺep:
Za nada|jnje načrtovanje je potrebno preveriti koto maksimalne gladine podzemnih vod, na
podlagi česar se definirajo globine predvidenih izkopov za gradnjo predvidenih objektov.

V enajstem odstavku 18. člena odloka o MPPN (ta člen govoľi o varstvu vode in podtalnice)
je določeno:
>Kota izvedenih končnih izkopov za predvideno gradnjo moľa biti v skladu z uredbo o
vodovarstvenem obmoěju več kot 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode.<<.

Zdravie liudi

Za podtoěje zdravja ljudi okoljsko poročilo podaja pet omilitvenih ukĺepov. Šti4e omilitveni
ukľepi sovpadajo s pľedhodno navedenimi omiliwenimi ukľepi s področij hrup in podzemne
vode. Zato tl:kaj niso posebej navedeni, ker so Že navedeni v prejšnjih ľazdelkih tega obvestila
(v razdelku hľup en omilitveni ukĺep, v ľazdelku podzemne vode trije omilitveni ukľepi), kjeľ
je opisana tudi vključenost omilitvenih ukĺepov v prostorski akt.

Omilitveni ukrep (peti omilitveni ukep):
v kolikor bo obremenitev zarudi izvedbe MPPN višja od razpoložIjivih kapacitet čistilne
naprave Kidľičevo (615 PE)' bo potrebno zagotoviti ustrezno čiščenje odpadnih komunalnih
vod na interni čistilni napravi znotraj območja MPPN v skladu z veljavnimi predpisi.

Za predhodno navedeni omilitveni ukľep v zvezi s kapaciteto čistilne napľave Kidńčevo
okoljsko poľočilo pravi, da pred izdajo gradbenega dovoljenja nosilec urejanja prostora
preveri upoštevanj e omilitvenega ukľepa.

2. upoštevanje mnenj in pripomb iz postopka celovĺte pľesoje vplivov izvedbe MPPN na
okolje
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V času od 30. II. 2015 do 31 . 12. 2015 je potekala javna razgmitev dopolnjenega osnutka
MPPN in okoljskega poľočila. Javna razgmitevje potekala na sedežih obeh občin (Kidričevo
in Hajdina). V ěasu javne razgrnitve so bile podane pripombe javnosti na občino Kidriěevo,
na občino Hajdina pa ni bilo podanih pripomb javnosti. K pńpombam in pľedlogom javnosti
je občinski svet občine Kidńčevo sprejel stališěa, katera je potrdil tudi občinski svet občine
Hajdina.

Stališča do podanih pripomb in predlogov javnosti so večinoma upoštevala podane pripombe
in pľedloge. Nekatere pľipombe in predlogi so bili upoštevani v celoti, nekatere pripombe in
pľedlogi so bili delno upoštevani. Pripombe in predlogi so se večinoma nanašali na področje
hľupa in stališča do teh pripomb so bila večinoma sprejeta z upoštevanjem njihove vsebine.
Le k pľipombi, da bi se objektom v naselju Njiverce, oddaljenim od gospodarske cone 200 m,

namestilo nova pľotihľupna okna, je bilo sprejeto negativno stališče, saj Se pasivno
protihrupno zaščito (okna zzvočno izolacijo) uporabi v primeru, če zgradb ni mogoče zaščititi
z aktivno protihrupno zaščito (protihľupna ograja) oziroma če so kljub izvedbi aktivne
protihľupne zaščite pľesežene predpisane mejne vrednosti kaza|cev hrupa. Z MPPN je
predvidena izvedba aktivne protihľupne zaščite s protihrupno ogĺajo in zasaditvijo, kar je
razvidno Že v poglavju št. 1 tega obvestila v razdelku hrup (MPPN predvideva pľotihrupno
ogľajo v celotni dolžini min. 416 m, z višino 4 m; ograjapa moľa biti po celi višini intenzivno
ozelenjena _ neposredno ob pľotihľupni ograji se v zelenem pasu izvede zasaditev z
zimzelenim rastlinjem (dľevesi) v min. dolžini 416 m, na zunanji stľani protihrupne ograje je
potrebno zasadití zimzelene hitrorastoče plezalke (na primeľ bršljan)).

Pripombe in predloge, h katerim so bila sprejeta negativna stališča, lahko razdelimo v
naslednje sklope:
- nasprotovanje coni: k taki pripombi je bilo sprejeto negativno stališěe, ker je pri pripravi

MPPN bil upoštevan veljavni prostorski akt občine (občinski prostorski načľt), ki
obravnavano območj e namenj a gospodaľski coni,

- cesta obľtne cone se naj začne ob avtocesti in se konča s kĺoŽiščem ob lokalni cesti, brez
izvoza na lokalno cęsto: zaradi smemic Direkcije RS za infrastrukturo in Družbe za
avtoceste v RS (DARS), ki ne dovoljujejo posegov na njihova zemljišča oziroma uporabe
servisne ceste ob avtocesti kot ceste za potrebe gospodarske cone, je bilo sprejeto

negativno stališče k podani pripombi glede ceste obrtne cone,
- pripombe in predlogi, ki se nanašajo na območje izveĺobmočja MPPN: odlok na območju

MPPN ne more vsebovati zahtev izven območja MPPN, zato so bila k tem pľipombam in
pľedlogom sprejeta negativna stališča (na primeľ predlogi za ťlzično umiľjanje prometa

skozi celotno vas Njiverce),
- pripomba glede meľitev kakovosti vode na vodovarstvenem območju (zahteva za meľitev

kakovosti vode še pred postavitvijo cone in nato vsako leto v mesecu juniju' z dodatnimi
pripombami glede plačila in glede poslabšanja kakovosti podtalnice za več kot l0 %):

sprejeto je bilo stališče, da se pripombe ne upošteva, in sicer z naslednjo obrazložitvijo:
>V okviru državĺega monitoringa se stanje kakovosti podzemne vode na omenjenem
vodovarstvenem območju spľemlja neprekinjeno na treh merilnih mestih. Vsako
odstopanje oziľoma novo obręmenjevanje vodnega vira je zabeležęno ter v okviru
ustaljenega protokola izvedeni vsi potrebni ukĺepi.<' Potrebno je še dodati, da je v
sprejetem odloku o MPPN v drugem odstavku 18. člena odloka o MPPN (ta člen govori
o varstvu vode in podtalnice) določeno: >Potrebno je upoštevati vse ugotovitve, izsledke
in omilitvene oziroma varstvene ukľepe analize tveganja za oĺesnaževanje podzemnih
voda (tudi izvedba petih piezometrov pred priěetkom izgradnje tega/obravnavanega
obmoěja). Revidirano analizo tveganja zaonesnaževanje podzemne vode je izďe|al Institut
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za ekološki inženiring d.o.o., pod številko projekta 6L-l5175.<<. opomba: pravkar citirano
besedilo je tudi že zapisano v točki 1 tega obvestila v razdelku podzemne vode in sicer je
zapisano pri drugem omilitvenem ukĺepu.

Na vlogo v postopku CPVO za izdajo odločbe o sprejemljivosti vplivov izvedbe MPPN na
okolje je Ministľstvo za okolje in pľostoľ izdalo odločbo št. 35409-512012128 z dne 9. 12.

2016, da so vplivi izvedbe MPPN na okolje, ugotovljeni v postopku CPVO, sprejemljivi. V
postopku CPVO je ministrstvo, pľistojno za okolje, prejelo mnenja nosilcev urejanja prostora,
pristojnih Za posamezne zadeve vaľstva okolja, varstvo ali rabo naľavnih dobrin, kĺajine,
vaľstvo zdravja lj udi' varstvo kulturne dediščine :
- Zavod za gozdove Slovenije, območna enota Maribor,
- Diľekcija RS za vode, Sektor območja Drave (za področje upravljanja z vodami),
- Ministrstvo za zdravje,
- Ministrstvo za kultuľo, Direktorat za kulturno dediščino,
- Zavod Republike Slovenije za vaľstvo narave' območna enota Maľiboľ.

3. ľazlogi za spľejete odločitve glede na možne alteľnative

V okviru okoljskega poročila niso bile predlagane altemative izvedbe MPPN, saj je izvedba
MPPN ob upoštevanju konkretnih omilitvenih ukľepov in ob upoštevanju smemic
sprejemljiva.

4. opis načina spľemljanja vplivov na okolje prĺ izvajanju MPPN

V nadaljevanju so povzeti naěini spremljanja vplivov na okolje pri izvajarýu MPPN, kakor so
zaposamezne sestavine okolja določeni v okoljskem poročilu.

S
Dodatno spremljanje stanjapodnebnih razmer ni potrebno.

a z vidika kakovosti zraka:
Dodatno spremljanje stanja kakovosti zĺaka ni potrebno.

Spľemljanje stanja okoła z vidika hrupa:
Dejavnosti in viri hľupa na območju MPPN bodo povzročali obremenitev s hľupom' ki bo
lokalno omejena. Spremljanje vpliva dejavnosti na obremenitev okolja s hľupom obsega
izvedbo monitoľinga hrupa za posamezne dejavnosti in vire hľupa na obmoěju MPPN. Viri
hrupa, za katere je tľeba izvajati prvo ocenjevanje in obratovalni monitoring hrupa, so

določeni v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uľadni list RS, št. 105/05,

34108, l09l09 in 62110), način izvedbe in pogostost izvedbe sta doloěena v Pravilniku o
prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo
izvajarýe (Uradni list RS, št. 105/08). Zavezanci za monitoľing so upravljavci virov hľupa'

z vidika voda:
Poleg državnega monitoringa kakovosti povľšinskih vodotokov v Sloveniji, ki ga vodi
Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, zarudi izvedbe obravnavanega MPPN
ni potľeben dodaten monitoring stanja povľšinskih voda.
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a okolŚnĺetnlionia cfqni 1q z viÄikc nnĺĺzemnih wnrła

Za posamezne objekte, predvidene na območju obravnavanega MPPN, je investitor oziroma
upravljavec dolžan v skladu Z vełavno zakonodajo zagotoviti monitoring, povezan z izpusti
odpadnih vod v javno kanalizacijo.

Śnretnliąnia cfąni 1^ wirlikc fql in lrrnefiiskih zernliišě'a okol z
Dodatno spremljanje stanja tal in kmetijskih površin zaÍadi izvedbe MPPN ni potrebno.

Spremlianje stanja okolja z vidika narave:
Spremljanje stanja okolja z vidlka vplivov na biotsko rivnovrstnost in habitatne tipe, na
naľavne vrednote, ekološko pomembna območja, varovalne gozdove in varovana območja ni
potľebno.

Q.nĺcmliqnłc cfąnią nlrnliq viÄil.rą kulturne rĺerlišěine'z
Med izvajanjem gradbenih del je na območju MPPN potrebno Zagotoviti arheološki nadzor

Spľemljanje stanja okoľa z vidika kĺaiine:
Spľemljanje stanja okolja z vidika vplivov na kľajino ni potrebno'

Snremli anie stani a oko liaz wirliLc zr7ĺqwie 1irv7i'

Poleg spremljanja stanja okolja, ki je že pľedhodno navedeno pri hrupu in podzemnih vodah,
z vidika zdravjani potrebno dodatno spremljanje stanja okolja.

5. seznanĺtev z obvestilom o sprejetem MPPN

To obvestilo se pošlje pľistojnim ministrstvom in organizacijamiz drugega odstavka 42. člena
Zakonao varstvu okolja, ki so glede na vsebino MPPN pristojni zaposaffLezne zadeve varstva
okolja, varstvo ali rabo naravnih dobľin, kĺajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kultuľne
dediščine. obvestilo pa Se tudi objavi na oglasni deski občine Hajdina, na spletni strani
občine Hajdina .ha na oglasni deski občine Kidričevo in na spletni
strani občine Kidričevo (http : //www.kidricevo. si/)

Haj

Anton ' 
župarl
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