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POVZETEK 
 

Septembra 2015 (in kasneje dopolnitve) so bile pripravljene dopolnitve OPN Gornji Petrovci po izvedeni 
javni razgrnitvi, ki se nanašajo na grafični in tekstualni del plana. Plan dopolnjen po izvedeni javni 
razgrnitvi (v nadaljevanju tudi: plan) med drugim vsebuje nove posege v prostor in druge ureditve, 
katerih vplivi na okolje še niso bili ugotovljeni in ovrednoteni v Okoljskem poročilu za občinski prostorski 
načrta občine Gornji Petrovci, ki ga je februarja 2011, dopolnitve avgusta in decembra 2011 ter 
septembra 2012 pod št. OP 009.004 izdelalo podjetje MEAR storitve d.o.o. iz Babincev. 

Vsebina in cilji predloga plana se ne spreminjajo. Še zmeraj izhajajo iz teženj in potreb ter razvojnih 
usmeritev v prostoru, ki so bile ugotovljene na podlagi pobud občine, občanov in nosilcev 
gospodarskega razvoja, ob upoštevanju naravnih in družbenih značilnosti prostora občine Gornji 
Petrovci, ter upoštevanju usmerite nosilcev urejanja prostora. V primerjavi z dopolnjenim osnutkom OPN 
Gornji Petrovci predlog plana predvideva nekatere dodatne spremembe na območju stanovanjske 
gradnje, pridobivanja mineralnih surovin, gradnjo za potrebe širitve kmetij, gospodarske dejavnosti, 
turistične dejavnosti, družbenih dejavnosti itd., dodatne izvzeme iz stavbnih zemljišč, zamenjavo 
stanovanjskih površin, uskladitve namenske rabe zemljišč z dejanskim stanjem v prostoru ipd. Predlog 
plana ne bo vplival na izvajanje načrtovanih ureditev v sosednjih občinah in obratno. Predlog plana tudi 
ne predvidevajo posegov v prostor, ki bi vplivali na sprejete ali predvidene državne prostorske akte. 

Na osnovi podatkov o predlogu plana, analizi obstoječih značilnosti in obremenitev okolja ter ob 
upoštevanju okoljevarstvenih ciljev, ki izhajajo iz mednarodnih in državnih dokumentov smo ocenili, da 
bodo dopolnitve plana po izvedeni javni razgrnitvi imele znatne oz. pomembne vplive na vode, tla, 
kmetijska zemljišča, gozdove, biotsko raznovrstnost, živalstvo in rastlinstvo, kulturno dediščino z 
arheološko in arhitekturno dediščino, krajino in zdravje ljudi; 

 Predlog plana bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »ohranjanje dobrega stanja površinskih voda«.V okoljskem poročilu so predlagani ukrepi za 
ohranjanje dobrega stanja površinskih voda na območju predvidene širitve Peskokopa 
Kuštanovci II in novega območja za gospodarske dejavnosti v naselju Stanjevci.  

 Predlog plana bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »ohranjanje in izboljšanje ekološkega stanja celinskih voda«. OPN dopolnjen po javni 
razgrnitvi namreč dopušča izvedbo agrarnih operacij na celotnem območju plana, nekatere 
ureditve v bližini stoječih in tekočih voda (npr. zelene površine) ipd. Za preprečitev posledic 
škodljivih vplivov na vode smo predlagali ukrepe vezane na posege v vodna in priobalna 
zemljišča, ki morajo biti omejeni na najmanjšo potrebno mero in izvedeni sonaravno, predlagali 
smo zmanjšanje nekaterih predvidenih območij stavbnih zemljišč ipd.  

 Predlog plana bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »zmanjšanje hipnega odtoka z urbanih površin«. Površina stavbnih zemljišč se bo z izvedbo 
OPN dopolnjenim po javni razgrnitvi povečala, zato smo podali dodatne predloge glede 
zadrževanja voda na območju parcel. 

 Predlog plana bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »zagotavljanje nizke stopnje ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda«. Skupna 
površina stavbnih zemljišč na poplavnih območjih se bo v primerjavi z veljavnim planom  
zmanjšala za 2,7 ha, kar je ugodno. Kljub temu plan dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi 
predvideva nekatere posege na poplavna in erozijsko ogrožena območja. Za preprečitev 
posledic škodljivih vplivov poplav na varnost ljudi in njihove materialne dobrine (npr. 
stanovanjski in nestanovanjski objekti) smo predlagali ukrepe vezane na predvidene pozidave 
na poplavnih območjih ter predlagali evidentiranje plazov. 

 Predvideni plan bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »varčna raba in ohranjanje tal«. Zaradi predvidene širitve poselitve bo prišlo do dodatne 
zasedbe tal. Za čim popolnejšo odpravo negativnih posledic pozidave in drugih posegov v 
prostor na tla, ki veljajo za neobnovljivi naravni vir, smo predlagali ukrepe vezane na ustrezno 
ravnanje z odstranjeno rodovitno prstjo.  

 Predvideni plan bo imel ob upoštevanju omilitvenih  ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »ohranjanje gozdov«. Zaradi širitve poselitve bo prišlo do dodatne zasedbe gozdnih  
zemljišč, ki pa ne bo velika oz. bistvena. Predlagali smo ukrepe, ki bodo preprečili 
opredeljevanje gozdnih zemljišč na območjih, ki za to niso primerna. 
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 Predvideni plan bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »ohranjanje kmetijskih zemljišč«. Ohranjena kvalitetna kmetijska zemljišča so med drugim 
tudi osnova za pridelavo kakovostne hrane, ki je ena od osnovnih materialnih dobrin. Zaradi 
predvidene širitve poselitve bo prišlo do dodatne zasedbe kmetijskih zemljišč. Plan predvideva 
izvedbo agrarnih operacij, kar bo ugodno vplivalo na površine kmetijskih zemljišč. Predlagali 
smo ukrepe, ki se vežejo na neustrezno opredeljevanje kmetijskih zemljišč, ki za to niso 
primerna ter nekatere predloge glede ureditev kmetijskih zemljišč v primeru izvedbe agrarnih 
operacij. 

 Predlog plana bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstvene 
cilje vezane na ohranjanje narave. Potrebni so omilitveni ukrepi zaradi uvedbe obravnavanih 
sprememb po javni razgrnitvi. 

 Predvideni plan bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »prisotnost in dobro stanje območij in objektov kulturne dediščine«. Kulturna dediščina je 
med drugim tudi pomembna materialna dobrina. Zaradi predvidene širitve poselitve bo prišlo do 
posegov na območja kulturne dediščine ali v njihovo bližino. Za preprečitev negativnih posledic 
predvidenih ureditev na arheološke ostaline smo predlagali izdelavo predhodnih ocen 
arheološkega potenciala. 

 Predlog plan bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni cilj 
»kakovostna kulturna krajina«. Predvidene so agrarne operacije, ki bi ob neustrezni izvedbi 
lahko neugodno vplivalo na podobo kulturne krajine. Površina stavbnih zemljišč na območju 
krajinskega parka se bo povečala, kar bo ugodno vplivalo na ohranjanje poselitve. Predlagali 
smo ukrepe, ki se nanašajo na poligon gorskega kolesarstva, postavljanje reklamnih oglasov, 
izvedbo agrarnih operacij, urejanja območij za turizem (t.i. Pravljična dežela), širjenje 
peskokopa Kuštanovic ipd. 

 Predlog plana bo imel ob upoštevanju predlaganih ukrepov nebistven vpliv na okoljevarstveni 
cilj »varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja«. Predlagali smo predvsem ukrepe, ki bodo na 
območju plana ugodno vplivali na oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo, večje 
športno in rekreativno udejstvovanje, kakovost zraka, ter zmanjšanje obremenitev z vonjavami 
in hrupom. 

Pri pobudah za spremembe namenske rabe zemljišč alternativne lokacije niso bile iskane, saj je šlo 
pretežno za individualne pobude, ki se nahajajo na zemljiščih v lasti pobudnikov. 

Občina Gornji Petrovci je postopek celovite presoje vplivov na okolje nadaljevala po tem, ko je 
Ministrstvo za kmetijstvo in okolje v dokumentu  št. 35409-60/201009/28 z dne 03.01.2013 ugotovilo, 
da je Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci, ki ga je februarja 2011, 
dopolnitve avgusta in decembra 2011 ter septembra 2012 pod št. OP 009.004 izdelalo podjetje MEAR 
storitve d.o.o. iz Babincev, ustrezno pripravljeno in se ga lahko javno razgrne. Javna razgrnitev 
dopolnjenega osnutka OPN Gornji Petrovci in Okoljskega poročila za OPN Gornji Petrovci s Poročilom 
o vplivih na varovana območja narave (t.i. Dodatek) je potekala od 14.02.2013 do 18.03.2013, v tem 
času pa je bila izvedena tudi javna razprava. Pripombe so bile podane na dopolnjen osnutek OPN Gornji 
Petrovci (maj 2011). Na Okoljsko poročilo s t.i. Dodatkom zainteresirana javnost ni imela pripomb. Za 
potrebe postopka celovite presoje vpliva na okolje je Občina Gornji Petrovci pri podjetju ZEU d.o.o. iz 
Murske Sobote naročilo izdelavo pričujočih dopolnitev Okoljskega poročila za OPN Gornji Petrovci po 
izvedeni javni razgrnitvi. Izdelovalci okoljskega poročila večjih težav z zbiranjem potrebnih informacij za 
potrebe dopolnitev okoljskega poročila nismo imeli.        
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1. PODATKI O DOPOLNITVAH OKOLJSKEGA POROČILA PO 
IZVEDENI JAVNI RAZGRNITVI 

1.1 Razlogi za dopolnitve okoljskega poročila 

 
V skladu s stališči do pripomb na Občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci (v nadaljevanju: OPN 
Gornji Petrovci) podanimi tekom izvedene javne razgrnitve, ki so bila sprejeta na 20. redni seji dne 
Občine Gornji Petrovci dne 13.06.2013, v skladu z naknadnimi uskladitvami dejanske in namenske rabe 
zemljišč do februarja 2016, v skladu z mnenjem Ministrstva za infrastrukturo št. 350-1/2018/171 
(00931294) z dne 23.05.2018 in nekaterimi dodatnimi pobudami prejetimi do januarja 2020, to so pobudi 
št. 179 in 180 (september 2017); izbris 36/h in del izbrisa št. 96/b (maj 2019); pobuda št. 190 (januar 
2020) so bile pripravljene dopolnitve OPN Gornji Petrovci po izvedeni javni razgrnitvi. Dopolnitve se 
nanašajo na grafični in tekstualni del plana. Plan dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi med drugim 
predvideva nove posege v prostor in druge prostorske ureditve, katerih vplivi še niso bili ugotovljeni in 
ovrednoteni v okoljskem poročilu.  

Skladno z navedenim ugotavljamo, da se plan dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi bistveno razlikuje 
od dopolnjenega osnutka OPN Gornji Petrovci (maj 2011), h kateremu je bilo izdelano Okoljskego 
poročilo za občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci, ki ga je februarja 2011, dopolnitve avgusta 
in decembra 2011 ter septembra 2012 pod št. OP 009.004 izdelalo podjetje MEAR storitve d.o.o. iz 
Babincev. Skladno z 21. členom Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) je zato treba izdelati dopolnitve okoljskega 
poročila za OPN Gornji Petrovci. Dopolnitve okoljskega poročila temeljijo na določilih Zakona o varstvu 
okolja /ZVO-1/ (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. 
US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-
A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 – ZIURKOE) in 
Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 
okolje (Ur.l.RS, št. 73/05) in za varovana območja na določilih Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Ur.l.RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 03/11). V 
dopolnitvah okoljskega poročila so vrednotene vse verjetne posledice izvedbe plana dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi na okolje in njegove dele. Dopolnjeno okoljsko poročilo je obvezna strokovna 
podlaga v postopku CPVO, ki ga vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Izveden mora biti med pripravo 
OPN ter pred njegovim sprejetjem. 

1.2 Uporabljene metode za obravnavanje vplivov plana na okolje 
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1.3 Podatki o izdelovalcih dopolnitev okoljskega poročila 

 
Preglednica 1: Izdelovalci dopolnitev okoljskega poročila. 

 Podjetje Strokovnjak Tematsko področje 

Izdelovalec okoljskega 
poročila 

ZEU - DRUŽBA ZA 
NAČRTOVANJE IN 
INŽENIRING, D.O.O. 
MURSKA SOBOTA, 
Staneta Rozmana 5, 
9000 Murska Sobota 

Alenka Šumak, 
univ.dipl.inž.kraj.arh. - 1535 
KA 

vodenje projekta, 
zagotavljanje kakovostne 
izvedbe opravljenega 
dela, koordinacija dela, 
uvodna poglavja, kulturna 
krajina, vode, gozd 

Barbara Babič, univ. dipl. 
geog. 

kmetijska zemljišča  

Tadeja Madjar Stajnko, 
univ.dipl.inž.arh. 

kulturna dediščina 

Sandra Lang, 
univ.dipl.inž.geod.  

računalniška obdelava 
grafičnih prilog 

Urška Kociper, abs.kraj.arh. 
računalniška obdelava 
grafičnih prilog 

Izdelovalec okoljskega 
poročila 

Lučka, okoljske in 
prostorske študije, 
Vanja Šendlinger s.p., 
Vrbljene 21, 1292 Ig 
 

mag. Vanja Šendlinger, univ. 
dipl. geog. 

povzetek, podatki o planu, 
podatki o stanju okolja, 
ocena razvoja okolja brez 
izvedbe plana, izhodišča 
plana, podnebni dejavniki, 
zrak, vode, tla, kmetijska 
zemljišča, gozd, naravni 
viri,  kulturna dediščina z 
arheološko in arhitekturno 
dediščino, kulturna 
krajina, zdravje ljudi, 
prebivalstvo, materialne 
dobrine, priloge 

Podizvajalec 
okoljskega poročila 

 Igor Nekrep, univ. dipl. biol. 
biotska raznovrstnost, 
rastlinstvo, živalstvo 

Podizvajalec 
okoljskega poročila 

LUTRA, Inštitut na 
ohranjanje naravne 
dediščine 

Tatjana Gregorc, univ. dipl. 
biol. 
 
Saša Zavratnik, mag. biol. in 
ekol. z naravov. 
 

biotska raznovrstnost, 
rastlinstvo, živalstvo 
 - dopolnitve povezane s 
pobudami št. 84 
(peskokop Kuštanovci) ter 
179 in 180 (t.i. Pravljična 
dežela) 

 

2. PODATKI O PLANU DOPOLNJENEM PO IZVEDENI JAVNI 
RAZGRNITVI 

 
V nadaljevanju navajamo le tiste značilnosti OPN Gornji Petrovci dopolnjenega po izvedeni javni 
razgrnitvi (september 2015 in kasnejše dopolnitve), ki se bistveno razlikujejo od dopolnjenega osnutka 
OPN Gornji Petrovci (maj 2011). Opis dopolnjenega osnutka OPN Gornji Petrovci (maj 2011) je naveden 
v Okoljskem poročilu za Občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci, ki ga je februarja 2011, 
dopolnitve avgusta in decembra 2011 ter septembra 2012 pod št. OP 009.004 izdelalo podjetje MEAR 
storitve d.o.o. iz Babincev. 
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2.1 Ime plana 
 
Preglednica 2: Ime, načrtovalec in pripravljavec plana dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi 

Ime plana 
Občinski prostorski načrt Občine Gornji Petrovci, predlog plana, februar 2016, september 
2017 (samo pobudi št. 179 in 180), maj 2019 (samo pobuda 84 in del izbrisov 36/h, 96/b), 
januar 2020 (samo pobuda št. 190). 

Načrtovalec 
plana 

ZEU - družba za načrtovanje in inženiring, d.o.o., Staneta Rozmana 5, 9000 Murska Sobota 

Pripravljavec 
plana 

Občina Gornji Petrovci, Gornji Petrovi 31d, 9203 Petrovci 

 

2.2 Ozadje pristopa k dopolnitvam plana po izvedeni javni razgrnitvi 

 
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje je v dokumentu št. 35409-
60/2009/28 z dne 03.01.2013 ugotovilo, da je Okoljsko poročilo za občinski prostorski načrt občine 
Gornji Petrovci ustrezno pripravljeno in se ga lahko javno razgrne. Skladno z javnim naznanilom Občine 
Gornji Petrovci z dne 31.01.2013 je javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN Gornji Petrovci in 
Okoljskega poročila za OPN Gornji Petrovci s Poročilom o vplivih na varovana območja narave (t.i. 
Dodatek) potekala v času od 14.02.2013 do 18.03.2013 v prostorih Občine Gornji Petrovci. V tem času 
je bila dne 05.03.2013 ob 18.00 uri v Kulturnem domu Občine Gornji Petrovci v Stanjevcih organizirana 
javna obravnava.  

V času javne razgrnitve in na javni obravnavi je zainteresirana javnost podala pripombe na razgrnjeno 
gradivo. Pripombe so bile podane na dopolnjen osnutek OPN Gornji Petrovci (maj 2011). Na Okoljsko 
poročilo s t.i. Dodatkom zainteresirana javnost ni imela pripomb. Občina Gornji Petrovci je dne 
13.06.2013 na 20. redni seji do vseh pripomb v skladu z Zakonom o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ 
(Ur.l.RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP (106/10 popr.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 
57/12-ZUPUDPP-A, 109/12) zavzela stališča.  

V skladu s pripombami zainteresirane javnosti na dopolnjene osnutek OPN Gornji Petrovci v času javne 
razgrnitve in v skladu z naknadnimi uskladitvami dejanske in namenske rabe zemljišč so pripravljene 
dopolnitve plana po izvedeni javni razgrnitvi. Dopolnitve se nanašajo na grafični in tekstualni del plana. 

 

2.3 Cilji in kratek opis dopolnitev plana po izvedeni javni razgrnitvi 

 
Osnovni cilji OPN Gornji Petrovci se z dopolnitvami po javni razgrnitvi ne spreminjajo. V plan dopolnjen 
po izvedeni javni razgrnitvi želeli občina vključiti predvsem nekatere dodatne razvojne potrebe / 
predloge, ki zadevajo spremembe osnovne in podrobne namenske rabe. Spremenjena bo namenska 
raba prostora tako, da bo vključila: 

 spremembe namenske rabe zemljišč na območju stanovanjske in druge gradnje, pretežno iz 
kmetijskega v stavbno zemljišče, 

 spremembe namenske rabe za potrebe pridobivanja mineralnih surovin, 
 vrnitve stavbnih zemljišč v primarno rabo (kmetijska in gozdna zemljišča), 
 zamenjave stavbnih stanovanjskih površin z namenom zaokrožitve komunalno urejenega 

območja za stanovanjsko in drugo gradnjo, 
 uskladitve namenske rabe zemljišč v planu z dejanskim stanjem v prostoru,  
 spremembe podrobne namenske rabe, 
 umike spremembe namenske rabe zemljišč, ki so bile vključene v dopolnjen osnutek OPN,  
 manjše tehnične popravke, 
 spremembe oznak enot urejanja prostora (EUP) in 
 druge, na navedene spremembe vezane odločitve o prostorskem razvoju občine.  

Večina od navedenih predlogov sprememb osnovne ali podrobne namenske rabe je vezanih na veljavno 
namensko rabo zemljišč, nekatere so vezane tudi na izdelan dopolnjen osnutek OPN.  
 
V tekstualnem delu so izvedeni nekateri manjši tehnični in ne-vsebinski popravki besedila, nadaljnje 
uskladitve s smernicami in mnenji nekaterih nosilcev urejanja prostora, popravki glede na spremembo 
stanja okolja (npr. po izvedeni javni razgrnitvi je prišlo do spremembe načina vodooskrbe), spremembe 
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besedila vezane na spremembo grafičnega dela OPN in oznak EUP, spremembe določil glede 
nezahtevnih, enostavnih in začasnih objektov, pogoji glede oblikovanja objektov ipd. 

 

2.4 Osnovni podatki o načrtovanih spremembah v dopolnitvah plana po 
izvedeni javni razgrnitvi 

 
V okoljskem poročilu smo obravnavali celoten tekstualni del plana ter območja sprememb namenske 
rabe zemljišč po izvedeni javni razgrnitvi, ki smo jih od pripravljavca plana prejeli do februarja 2016 (in 
kasnejše dopolnitve (september 2017, maj 2019, januar 2020). In sicer; 

Pobude za spremembo namenske rabe zemljišč: 

 predlogi za spremembo nestavbnih (kmetijskih ali gozdnih) zemljišč v stavbna zemljišča, ki so 
vezani predvsem na željo po gradnji ali legalizaciji individualnih stanovanjskih objektov, 
počitniških hiš, kmetijsko-gospodarskih in drugih enostavnih objektov, parkirišč, športnega 
igrišča, objektov za kmetijsko proizvodnjo, t.i. Pravljično deželo ipd. Januarja 2020 smo 
naknadno prejeli pobudo št. 190 za opredelitev stavbnih zemljišč v velikosti 2.076 m2 za potrebe 
izgradnje skladiščne hale (v okoljskem poročilu smo tako obravnavali 55 pobud za spremembo 
namenske rabe zemljišč v skupni površini 16,9 ha, ki vključujejo nove pobude, kot tudi pobude 
za katere so predvidene dodatne širitve).  
 

 predlog za spremembo gozdnih zemljišč v površine nadzemnega pridobivalnega prostora 
(pobuda št. 84), na podlagi mnenja Ministrstva za infrastrukturo, št. 350-1/2018/171 (00931294) 
z dne 23.05.2018. Skladno z mnenjem ministrstva je potrebno mejo pridobivalnega prostora, ki 
v grafičnem del dopolnjenega osnutka OPN omejuje območje z namensko rabo LN v površini 
2,4 ha (EUP ST_13), popraviti. Država je podjetju KEMA d.o.o. iz Puconcev podelila rudarsko 
pravico in koncesijo za gospodarsko izkoriščanje mineralnih surovin (Peskokop Kuštanovci I) v 
velikosti 46,6 ha, pri čemer del tega območja v velikosti 6,1 ha sega na ozemlje občine Gornji 
Petrovci. V grafičnem delu OPN Gornji Petrovci je del tega območja s pridobljenimi pravicami 
vrisan z namensko rabo G. Iz tega izhaja, da je območje EUP ST_13 z namensko rabo LN v 
velikost 2,4 ha potrebno povečati za 3,7 ha, to je na 6,1 ha. S tem bo območje z namensko rabo 
LN EUP ST_13 ustrezalo zunanji meji pridobialnega prostora s podeljeno rudarsko pravico in 
koncesijo za pridobivanje kremenčevega peska, na ozemlju občine Gornji Petrovci. Omenjene 
pravice so pridobljene za obodbje do 10.12.2021, podjetje Kema d.o.o. pa je v postopku 
podaljšanja koncesije. Območje spremembe namenske rabe iz G v LN je v postopku vodeno 
kot pobuda št. 84. 

Peksokop Kuštanovci leži vzhodno od naselja Mačkovci in severno od naselja Kuštanovci, v 
gričevnati pokrajini, na grebenu z JV orientacijo. Pekskop se nahaja izven poselitvenega 
območja, obdajajo ga travniki in gozd. V pridobivalnem prostoru Kuštanovci se izvaja predelava 
kremenčevega peska in proda, pridobivanje se je pričelo leta 1954. Gre za zgornjepleistocenske 
sedimente, debelina proda se giblje od 20  - 30 m, pesek in prod sta rjave in sivo-rjave barve. 
Talnino predstavljajo peščene gline. Velikost proda je do max. 10 cm. Pridobljena surovina se 
separira v separirnici na lokaciji industrijskega kompleksa Kema d.o.o. v občini Puconci, kjer so 
tudi predelovalni obrati za bogatenje surovine, separirnica pa je od pridelovalnega prostora 
oddaljena okrog 12 km. /32/  

Na podlagi prisobljene koncesije je velikost pridobivalnega prostora 46,6 ha, pri čemer je treba 
upoštevati, da se izkoriščanje minerlane surovine trenutno izvaja le v osrednjem delu 
pridobivalnega prostora, v občini Puconci. Del peskokopa je tudi že izkoriščenega in 
saniranega. Osnovni plato kopa je na koti 360 m n.v., na območju peskokopa ni objektov. 
Odkopavanje poteka s strojno opremo, v dnevnem času.   

Za območje trenutno delojočega in delno saniranega peskokopa sta bila izdelana Rudarski 
projekt za izvajanje del pri izkoriščanju trdnih mineralnih surovin. Pridobivanje kremenovega 
peska in proda v nahajališču Kuštanovci (Oktober 2010, KBM projekt d.o.o., št. projekta: RP 
01/10-2010-I) in Dopolnilni rudarski projekt za izvedbo izkoriščanja - končna sanacija 
nahajališča kremenovega peska Kuštanovci (Julij 2015, Geostern d.o.o., št. projekta: RP 1/15 
ZSK). Dokumenta ne zajemata območje pridobivalnega prostora na ozemlju občine Gornji 
Petrovci, za katerega je država podelila rudarsko pravico in koncesijo za pridobivanje 
kremenčevega peska. Ker se območje EUP ST_13 nahaja lej 50 m severno od območja 
peskokopa, za katerega sta bila izdelana omenjena dokumenta, ocenjujemo, da so določene 
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ugotovitve iz obeh dokumentov dovolj reprezentativne tudi za območje EUP ST_13 v občini 
Gornji Petrovci.  

 predlogi za vrnitev stavbnih zemljišč v kmetijska ali gozdna zemljišča (t.i. izbrisi) - v okoljskem 
poročilu smo obravnavali 388 predlogov za izbris stavbnega zemljišča v skupni površini 123,7 
ha. Maja 2019 smo prejeli pobudi za zmanjšanje dveh izbrisov, in sicer se v stavbno zemljišče 
ponovno vrne parcela št. 1075, k.o. Ženavlje (del izbrisa št. 36/h) in parceli 917, 918, obe k.o. 
Gornji Petrovci (del izbrisa št. 96/b); 
 

 predlogi za določitev ustreznejše podrobne namenske rabe stavbnih zemljišč, skladno z 
dejanskim stanjem v prostoru oz. predvideno novo dejavnostjo (npr. površine za turizem, 
površine za športna igrišča, oddih in rekreacijo, parkirišča, počitniške hiše ipd.)  
 

Uskladitve namenske rabe zemljišč z dejanskim stanjem v prostoru: 

 uskladitev razmejitev kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem v prostoru;  
 uskladitev namenske rabe zemljišč na območjih gospodarske javne infrastrukture; 
 uskladitve namenske rabe zemljišč glede na ortofoto posnetke (t.i. ažuriranje). V tem primeru 

gre za zaokrožitve na robovih stavbnih zemljišč strnjenih naselij in razpršene poselitve, kjer se 
na zemljišču že nahajajo stanovanjski ali drugi objekti oz. njihovi deli ali pa so na njih 
evidentirane druge, že obstoječe prostorske ureditve (npr. utrditve zemljišč ipd.).  

 
V okoljskem poročilu smo obravnavali 299 predlogov uskladitev namenske rabe v skupni površini 5 ha. 
 

Spremembe oznak enot urejanja prostora (EUP): 

V OPN dopolnjenem po izvedeni javni razgrnitvi so v primerjavi z dopolnjenim osnutkom OPN 
spremenjene oznake nekaterih enot urejanja prostora (EUP). 
 
Ostalo: 

Uskladitev razmejitev kmetijskih in gozdnih zemljišč v skladu z dejanskim stanjem v prostoru, uskladitev 
namenske rabe zemljišč na območjih gospodarske javne infrastrukture in tehnični popravki grafičnega 
dela OPN niso predmet presoje dopolnitev okoljskega poročila po izvedeni javni razgrnitvi. Predmet 
tega okoljskega poročila prav tako niso vse naknadne sprememba plana po februarju 2016 (z izjemo 
nekaterih dodatnih pobud - št. 179 in 180 (september 2017); št. 84, 36/h in del 96/b (maj 2019); št. 190 
(januar 2020), ki so posledica naknadnih uskladitev pripravljavca plana z nosilci urejanja prostora. 

Območja načrtovanih sprememb namenske rabe zemljišč so prikazana v prilogah 2b in 2c. 

Predvidena namenska raba prostora v planu dopolnjenem po izvedeni javni razgrnitvi je prikazana v 
naslednji preglednici in v prilogi 2d. 
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Preglednica 3: Površine kategorij predvidene namenske rabe zemljišč v občini Gornji Petrovci – predlog plana (Vir: /34/). 

Osnovna namenska raba Podrobna namenska raba 
Predvideno stanje 

površina (ha) delež (%) površina (ha) delež (%) 

Območja gozdov območja gozdov  G 3.177,38 47,54 3.177,38 47,54 

Območja kmetijskih zemljišč 
najboljša kmetijska zemljišča  K1 1.125,02 16,83 

3.028,72 45,31 
druga kmetijska zemljišča  K2 1.903,70 28,48 

Območja stavbnih zemljišč 

površine razpršene poselitve A 39,84 0,6 

432,53 6,47 

športni centri BC 0,96 0,01 
površine drugih območij BD 2,74 0,04 
površine za turizem  BT 4,35 0,07 
druga območja centralnih dejavnosti  CD 7,43 0,11 
osrednja območja centralnih dejavnosti CU 2,79 0,04 
gospodarske cone  IG 8,03 0,12 
površine  z  objekti  za  kmetijsko  proizvodnjo IK 19,08 0,29 
območja okoljske infrastrukture  O 0,1 0 
območja energetske infrastrukture E 0,01 0 
površine podeželskega naselja  SK 175,39 2,62 
površine počitniških hiš  SP 0,3 0 
stanovanjske površine SS 8,2 0,12 
druge urejene zelene površine  ZD 8,31 0,12 
pokopališče  ZK 3,19 0,05 
parki ZP 3,31 0,05 
površine za oddih, rekreacijo in šport  ZS 5,42 0,08 
površine cest  PC 117,95 1,76 
ostale prometne površine  PO 1,93 0,03 
površine železnic PŽ 23,19 0,35 
območja komunikacijske infrastrukture T 0,01 0 

Območja voda celinske vode  VC 39,35 0,59 39,35 0,59 
Območja drugih zemljišč površine nadzemnega pridobivalnega prostora  LN 6,13 0,09 6,13 0,09 
Skupaj  6.684,01 100,00 6.684,01 100,00 
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Preglednica 4: Primerjava obstoječih (veljavni plan) in predvidenih površin (predlog OPN) posameznih 
kategorij osnovne namenske rabe zemljišč v občini Gornji Petrovci (Vir: /34/, /26/). 

Osnovna namenska 
raba 

Obstoječe stanje Predvideno stanje 
Razlika 

(ha) 

Stopnja 
rasti 
(%)* Površina (ha) Delež (%) 

Površina 
(ha) 

Delež 
(%) 

Kmetijska zemljišča 3.354,82 51,19 3.028,72 45,31 - 326,10 - 9,7 

Gozdna zemljišča 2.897,59 43,35 3.177,38 47,54 279,79 9,7 

Vode 6,63 0,10 39,35 0,59 32,72 493,5 

Druga zemljišča / / 6,13 0,09 6,13 / 

Stavbna zemljišča 424,99 6,36 432,53 6,47 7,54 1,7 

Skupaj 6.684,03 100 6.684,01 100,00  / 
* Vrednosti manjše od 0 kažejo na upad, večje na rast 
 
Pregled po osnovnih kategorijah namenske rabe zemljišč kaže na zmanjšanje obsega kmetijskih 
zemljišč za 326 ha oz. slabih 10%, kar pa je v pretežni meri posledica uskladitve namenske rabe z 
gozdnimi zemljišči. V vseh ostalih kategorijah osnovne namenske rabe bo prišlo do povečanja površin. 
V največji meri se bodo povečale površine gozdnih zemljišč, in sicer za 280 ha oz. slabe 10 %, sledijo 
vode z 33 ha, stavbna zemljišča s 7 ha oz. 2%  in druga zemljišča z 6 ha. Podrobnejši pregled sprememb 
osnovne namenske rabe zemljišč je naveden v naslednji preglednici. 

Preglednica 5: Spremembe posameznih kategorij osnovne namenske rabe zemljišč v občini Gornji 
Petrovci (Vir: /34/) 

Obstoječa osnovna 
namenska raba 

 
Predvidena osnovna 
namenska raba 

Sprememba  
površine (ha) 

stavbna zemljišča → 

kmetijska zemljišča 108,86 

gozdna zemljišča 7,41 
vodna zemljišča 0,70 
skupaj 116,97 

 

kmetijska zemljišča → 

stavbna zemljišča 108,03 

gozdna zemljišča 327,40 

vodna zemljišča 34,40 

skupaj 468,95 

 

gozdna zemljišča → 

stavbna zemljišča 22,92 

kmetijska zemljišča 20,95 

vodna zemljišča 1,65 

druga zemljišča 6,13 

skupaj 47,95 

 

vode → 

stavbna zemljišča 0,88 

gozdna zemljišča 0,04 

kmetijska zemljišča 5,88 

skupaj 6,80 

Enote urejanja prostora, na katerih bo predvidena izdelava OPPN so prikazane v grafični prilogi 2d. Na 
območju OPN Gornji Petrovci je predvidenih 22 območij urejanja z OPPN, nobeden od predvidenih 
OPPN-jev še ni sprejet. Skupna površina enot urejanja prostora, ki se bodo urejala z OPPN, bo znašala 
46 ha. 
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3. PODATKI O STANJU OKOLJA 

3.1 Opis obstoječega izhodiščnega stanja okolja, vključno z obremenitvami  
 
Podatki o izhodiščnem stanju okolja, vključno z obremenitvami se nahajajo v Okoljskem poročilu za 
občinski prostorski načrt občine Gornji Petrovci, ki ga je februarja 2011, dopolnitve avgusta in decembra 
2011 ter septembra 2012 pod št. OP 009.004 izdelalo podjetje MEAR storitve d.o.o. iz Babincev. Stanje 
okolja, vključno z obremenitvami se na območju plana v času od izdelave omenjenega okoljskega 
poročila do pričujočih dopolnitev okoljskega poročila po izvedeni javni razgrnitvi ni pomembno 
spremenilo, zato ga ponovno ne analiziramo - razen kjer se nam zdi analiza stanja pomanjkljiva oz. 
bistveno neažurna in je hkrati pomembna za vrednotenje vpliva plana na okoljske cilje po izvedeni javni 
razgrnitvi. 

3.1.1 Zrak 

 

Delež rabe OVE za ogrevanje 

Pomemben točkovni onesnaževalec zraka na območju občine so individualna kurišča. Glavni energent 
za ogrevno in tehnološko toploto je lesna biomasa z okrog 83 %. Sledijo kurilno olje z 14,3  %,  premog  
z 1,4  %, utekočinjen naftni  plin z 0,1%, električna  energija in ostali energenti za ogrevno in tehnološko 
toploto so zanemarljivi. Zlasti v stanovanjski porabi izrazito prevladuje uporaba lesa kot energenta s 
približno 88,4 % kWh vse primarne energije. V občini Gornji Petrovci torej med energenti za ogrevanja 
in pripravo tople sanitarne vode prevladuje uporaba lesne biomase in je glede na ceno fosilnih goriv in 
posledice gospodarske krize v porastu. /9/ 

Kljub temu, da se na nacionalni ravni spodbuja koriščenje OVE, pa je na drugi strani povečevanje rabe 
lesne biomase kot energetskega vira problematično predvsem zaradi povečevanja emisij delcev PM10 
v ozračje. To je še zlasti zaskrbljujoče ob podatku, da so za Mursko Soboto in njeno širšo okolico 
značilne dnevne prekoračitve koncentracij delcev PM10 v ozračju, zlasti v zimskem času. Podrobnejše 
meritve so pokazale, da so viri delcev PM10 v ozračju v zimskem času predvsem posledica uporabe 
lesne biomase in premoga v malih kuriščih, promet in resuspenzija /27/. V  zadnjih  letih  je  predvsem  
gospodarska  in  finančna kriza, ki je v tem delu Slovenije čedalje hujša, veliko pripomogla k uporabi 
cenejših in s tem »nečistih« energentov,  kot  so  drva,  premog,  biomasa.  Poleg  tega  se  zaradi  
pomanjkanja  finančnih  sredstev v veliki meri uporabljajo stare kurilne naprave s slabim toplotnim 
izkoristkom. Dodaten negativen vpliv na emisije imajo ne dovolj suha drva. 

 
Število objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE 

Potencial oskrbe z energijo na področju OVE na območju občine je majhen. Pogoji  za  ogrevanje  
stanovanj  s sončno energijo niso  primerni, saj je v zimskih dneh sončnih dni premalo. Energija 
sončnega sevanja je primerna izključno  za  ogrevanje  sanitarne  vode  za  gospodinjstva. Občina prav 
tako nima potencialov za izrabo vodne in vetrne energije. Kot potencial se kaže predvsem uporaba 
geotermalne energije in bioplina. /9/ 

V občini je postavljenih tudi ca. 5 sončnih elektrarn, drugih objektov za pridobivanje električne energije 
iz OVE v občini ni. /12/ 
 

Število plinovodnih priključkov 

V občini Gornji Petrovci plinovodno omrežje ni zgrajeno. Na podlagi Razvojnega načrta prenosnega 
plinovodnega omrežja za obdobje 2011 – 2020, ki ga je decembra 2010 izdelal podjetje Geoplin 
plinovodi d.o.o., sodi občina Gornji Petrovci med tiste občine, kjer je priključitev na distribucijsko 
plinovodno omrežje manj sprejemljiva. /23/ Glede na navedeno v dolgoročnem ali vsaj srednjeročnem 
obdobju v občini Gornji Petrovci tako ni pričakovati oskrbe z zemeljskim plinov iz prenosnega 
plinovodnega omrežja. 
 

Emisije vonjav 

Analize o stanju v okolju glede neprijetnih vonjav na območju plana, kot tudi v Republiki Sloveniji ni, saj 
Republika Slovenija (še) nima predpisa s področja emisije vonjav.  
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Na območju plana se nahaja nekaj območij namenjenih obratom za kmetijsko proizvodnjo, in sicer v 
naseljih Gornji Petrovci, Košarovci in Peskovci, kjer so locirane delujoče farme  piščancev, prašičev in 
govedi in ki so vir vonjav. Vir vonjav v bližnji in širši okolici plana je prisoten tudi v spomladanskem in 
poletnem času zaradi opravljanja kmetijske dejavnosti (gnojenje njiv in travnikov). Razen tega na 
območju plana ni pomembnejših virov neprijetnih vonjav, ki bi izhajale iz energetskih objektov (npr. 
bioplinarne), deponij odpadkov, kompostarn ipd.  

Po informacijah Občine Gornji Petrovci med prebivalci ni zaznati pritožb zaradi širjenja vonjav iz območij 
za kmetijsko proizvodnjo. (Vir: /23/) 

3.1.2 Površinske vode 

 
Delež hidromorfoloških razredov večjih vodotokov  

Vodotoki na območju občine so obdržali velik dele svojih prvotnih hidromorfoloških značilnosti. To je 
zlasti posledica dejstva, da del občine leži na severnem delu Goričkega, kjer so povirja številnih manjših 
vodotokov, ki so bili skozi preteklost le malo preoblikovani. Uvrščajo se pretežno v 1., 1-2. in 2 
hidromorfološki razred. Najbolj so hidromorfološko preoblikovani vodotoki v svojem spodnjem toku, kot 
npr. Mala Krka in Merak, ki se pred izhodom iz območja občine oba uvršata v 3. hidromorfološki razred 
(tehnično urejen vodotok).      

Preglednica 6: Dolžina hidromorfoloških razredov večjih vodotokih v občini Gornji Petrovci (Vir: /1/). 

 
Hidromorfološki razred (kategorija) 

SKUPAJ 
1 1 - 2 2 2 - 3 3 3 - 4 4 

Dolžina (m) 17.312 11.607 13.253 1.866 1.716 / / 45.814 
Delež (%) 37,9 25,3 28,9 4,1 3,7 / / 100 

1. razred -  naravni vodotok; 1. - 2. razred  - delo naravni vodotok; 2. razred - sonaravno urejen vodotok; 2. - 3. razred; 3. razred 
- tehnično urejen vodotok; 3. - 4. razred - delno togo urejen vodotok; 4. razred - togo urejen vodotok 
 
Stoječih voda naravnega izvora ni, je pa na območju občine nekaj zadrževalnikov antropogenega izvora, 
ki so nastali z zajezitvami obstoječih vodotokov (npr. na Mali Krki). Tako kot ostali zadrževalniki oz. 
akumulacije na območju Goričkega naj bi predvsem ublažili visoke vode ob močnejših neurjih in nalivih, 
pozitivno vplivali na sistem talnih voda, poleti prispevali k večji vlagi ozračja, omogočili namakanje, 
ribolov, razvoj turizma itd. Mnogi od teh načrtov se nikoli niso uresničili. 

 
Površina stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih celinskih voda 

Podatek na posreden način kaže (potencialne) posege na priobalna zemljišča celinskih voda, ki imajo 
lahko vpliv na njihove ekološke značilnosti. V občini so vsi vodotoki 2. reda. Na priobalnih zemljiščih 
celinskih voda se nahaja 1,12 ha stavbnih zemljišč. 
 

Odtok 

Glede na vodno bilanco odteče letno iz ozemlja Slovenije 588 m3/s (917 mm) ali 18.543.168.000 m3 
vode. Povprečni odtok padavinske vode v Pomurju znaša 10 m3/s  oz. 228 mm, kar je najmanj med 
vsemi povodji v Sloveniji. /29/ 

Zaradi pozidave in utrjevanja tal postanejo le-ta neprepustna, praktično vsa padavinska voda pa hitro 
odteče v vodotoke ali druge odvodnike. Zaradi pozidave in utrjevanja tal tako lahko pride do povečanja 
odtokov (tako glede prostornine kot glede pretoka) glede na naravno stanje. Površina pozidanih ali 
drugače utrjenih tal na območju občine znaša 243,3 ha oz. 3,6 %. 

3.1.3 Poplavna, erozijska in plazljiva območja 

 
Poplavna območja 

Poplava je (naravni) pojav začasne preplavljenosti zemljišč, ki z vodo običajno niso preplavljena. Zaradi 
konfiguracije terena (ravnica z majhnim naklonom) in hidroloških značilnosti vodotokov je po podatkih 
ARSO del občine ob vodotokih Adrijanski potok, Peskovski potok in Mali Krki občasno poplavljen. Na 
preostalem delu občine s strani ARSO ni evidentiranih poplavnih območij, kar pa ne pomeni, da 
možnosti poplav ni.  
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Na podlagi opozorilne karte poplav (karta natančnosti merila 1:50.000 ali manj, vir ARSO) se poplave 
ob navedenih vodotokih pojavljajo zelo redko (t.j. s povratno dobo Q50 in več, kategorija katastrofalnih 
poplav, kar v grobem ustreza razredu majhne poplavne nevarnosti). Poplavne površine v občini 
obsegajo 183,9 ha, kar je okrog 2,7 % površja občine.  

Preglednica 7: Površina poplavnih območij na podlagi opozorilne karte poplav in stavbnih zemljišč na 
poplavnih območjih v občini Gornji Petrovci (Vir: /1/, /25/). 

Vodotok Površina poplavnih območij (ha) Površina stavbnih  zemljišč (ha) 

Adrijanski 
potok 

80,7 1,29 

Peskovski 
potok 

88,4 18,6 

Mala Krka 14,7 0,9 
SKUPAJ 183,9 20,8 

Območja za poselitev se načeloma izogibajo poplavnim območjem. Kljub temu se v občini poselitev 
poplavnim območjem ni povsem izognila. Poplavna območja na podlagi opozorilne karte poplav se 
nahajajo ob vseh poplavam podvrženih vodotokih na območju občine. Stavbna zemljišča glede na 
veljavni prostorski akt in opozorilno karto poplav (karta natančnosti merila 1:50.000 ali manj, vir: ARSO) 
prekrivajo 20,8 ha poplavnih območij, kar je 11,3 % poplavnih površin občine.  
 

Erozijska in plazljiva območja 

Erozijska območja so zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske ali bočne 
erozije vode. Zaradi gričevnatega reliefa in slabo sprijetih terciarnih kamnin skoraj celotni del občine leži 
na erozijskem območju, kjer veljajo zahtevni protierozijski ukrepi. Običajni protierozijski ukrepi veljajo le 
na skrajnem vzhodnem in severozahodnem robu občine. Erozijska žarišča na podlagi podatkov ARSO 
niso evidentirana. /2/ V portalu Geopedia so bili leta 2002 v občini evidentirani 4 plazovi (t.j. usadi in 
zdrsi zemljin na strmih oz. nagnjenih pobočjih), ki bi naj bili delno naravni pojava kot tudi rezultat 
delovanja človeka /13/, po podatkih Občine Gornji Petrovci se zemeljski plazovi sproti sanirajo /23/. 

Na podlagi erozijske karte merila 1:250.000, vir ARSO, erozijska območja v občini obsegajo 6.684 ha, 
kar je celotno površje občine. Na njih se tako nahajajo tudi vsa stavbna zemljišča (veljavni plan) v 
površini 425 ha.  

Preglednica 8: Površina erozijskih območij in stavbnih zemljišč na erozijskih območjih v občini Gornji 
Petrovci (Vir: /1/, /25/). 

Razred Površina erozijskih območij (ha) Površina stavbnih  zemljišč (ha) 
Običajni protierozijski ukrepi 57,8 0,1 
Zahtevni protierozijski ukrepi 6.626,1 424,9 
Skupaj 6.683,9 425,0 

Celoten gričevnati del občine je potencialno plazljiv. Gre namreč za območje grajeno iz slabo sprijetih 
terciarnih sedimentnih kamnin. Pojavljajo se vse kategorije verjetnosti plazov.  

 

3.2 Povzetek veljavnih pravnih režimih na varovanih območjih 

3.2.1 Območja ohranjanja narave 

 
Zavarovana območja narave 
Območje krajinskega parka je zavarovano z Uredbo o Krajinskem parku Goričko (Ur.l.RS, št. 101/03). 
 
Območja Natura 
Območja Natura imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) (Ur.l.RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14, 21/16) 
in sicer v 7. in 15. členu. 
 
Za območja Natura 2000 je v veljavi Program upravljanja območij Natura 2000 (2015 – 2020), ki med 
drugim določa: 

 podrobne varstvene cilje, 
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 ukrepe za doseganje varstvenih ciljev (ukrepi varstva narave, prilagojene rabe naravnih dobrin, 
prilagojene kmetijske prakse, upravljanja voda, varstvo kulturne dediščine, mehanizem 
prostorskega načrtovanja, prispevek k pametni, trajnostni in vključujoči rasti) 

 kazalce, 
 podporne dejavnosti za učinkovito upravljanje območij Natura. 

 

3.2.2 Vodna in priobalna zemljišča celinskih voda 

 
Po Zakonu o vodah (Ur.l.RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) se površinske vode po 
pomenu, ki ga imajo za upravljanje voda, razvrstijo v 1. in 2. red. V občini Gornji Petrovci je Velika Krka 
vodotok 1. reda, ostali vodotoki so 2. reda. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je 
priobalno zemljišče celinskih voda, priobalna zemljišča pa so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi 
nasipi. Zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda sega zunaj območij naselja najmanj 40 m od 
meje vodnega zemljišča, znotraj naselja pa 15 m na levi in desni breg od meje vodnega zemljišča. Na 
podlagi petega odstavka 14. člena ZV-ja velja, da sega zunanja meja priobalnih zemljišč ob veliki Krki 
5,0 m od meje vodnega zemljišča. Na vodah 2. reda sega priobalni pas 5 m od meje vodnega zemljišča. 
Omejitve na vodnih, priobalnih in drugih zemljiščih določajo 36. – 43. člen omenjenega zakona. Na 
vodnem in priobalnem zemljišču tako med drugim ni dovoljeno posegati v prostor, razen za: 

 gradnjo objektov javne infrastrukture, 
 komunalne in druge infrastrukture ter komunalnih priključkov na javno infrastrukturo, 
 gradnjo objektov grajenega javnega dobra po tem ali drugih zakonih, 
 ukrepe, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda, 
 ukrepe, ki se nanašajo na ohranjanje narave, 
 gradnjo objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva 

pred utopitvami v naravnih kopališčih, 
 gradnjo objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in 
 gradnjo objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter 

izvajanju nalog policije. 

Ne glede na to je poseganje v prostor na priobalnem zemljišču v tlorisni širini od 15 metrov od meje 
vodnega zemljišča do zunanje meje priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja 
dovoljeno za gradnjo pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov na podlagi vodnega soglasja, razen če 
je s predpisom, izdanim na podlagi tega zakona, drugače določeno. 
 

3.2.3 Kulturna dediščina 

 
Skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine /ZVKD-1/ (Ur.l.RS, št. 16/08, 123/08, 08/11, 30/11 
Odl.US: U-I-297/08-19, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba z dediščino ravnati tako, da se 
zagotavlja čim večja ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost. S spomenikom je treba ravnati 
tako, da se dosledno upoštevajo in ohranjajo njegove kulturne vrednote in družbeni pomen.  

Pravni režimi za nepremično kulturno dediščino so zbrani v priročniku Ministrstva za kulturo, ki veljajo 
za območja kulturne dediščine, kot to izhaja iz različnih pravnih podlag. Glede na status in zvrst različnih 
območij kulturne dediščine so v občini relevantni pravni režimi varstva, ki veljajo za: 

 območja kulturnega spomenika (kratka oznaka: spomenik), 
 območja kulturne dediščine iz strokovnih zasnov (kratka oznaka: dediščina) in  
 registrirana arheološka najdišča (kratka oznaka: arheološko najdišče). 

 

3.3 Analiza smernic nosilcev urejanja prostora 

 
Analiza smernic nosilcev urejanja prostora se nahaja v Okoljskem poročilu za občinski prostorski načrt 
občine Gornji Petrovci, ki ga je februarja 2011, dopolnitve avgusta in decembra 2011 ter septembra 
2012 pod št. OP 009.004 izdelalo podjetje MEAR storitve d.o.o. iz Babincev. V nadaljevanju podajamo 
analizo tistih smernic nosilcev urejanja prostora, ki jih je pripravljavec plana prejel po izvedeni javni 
razgrnitvi. 
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Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano RS, Ljubljana 
(Številka: 350-132/2007-10, datum: 10.11.2014) 

Nosilec urejanja prostora je izdal dopolnitev smernic na osnutek Občinskega prostorskega načrta Gornji 
Petrovci. V njih se je ministrstvo opredelilo do dodatnih predlogov, ki so našteti v gradivu za dopolnitev 
smernic, ki jih je pripravljavec plana pripravil avgusta 2014. Ministrstvo navaja, da je potrebno kmetijsko 
namensko rabo uskladiti z dejansko rabo kmetijskih zemljišč v prostoru. Ne glede na to se lahko z 
kmetijsko namensko rabo opredeli tudi zemljišča, ki so po dejanski rabi gozd in je na njih predvidena 
krčitev gozda. Navedlo je tudi predlagane spremembe, ki so delno sprejemljive ob upoštevanju pogojev, 
spremembe, ki so v nasprotju, spremembe, ki niso v nasprotju s predpisi in usmeritvami o varstvu 
kmetijskih zemljišč pred spremembo namenske rabe in spremembe, do katerih se ne opredeljuje. 
Občina mora predložiti dodatne obrazložitve za nekatere predvidene posege na kmetijska zemljišča. 
Ministrstvo tudi predlaga, da občina odlok OPN uskladi s splošnimi smernicami s področja varovanja 
kmetijskih zemljišč.  

Ugotovitve: 

Smernice so delno upoštevane. V grafičnem delu OPN so predvidene spremembe namenske rabe na 
območjih pobud št. 75/d (ribnik) do katere se je nosilec urejanja prostora opredelil negativno. Prav tako 
ni upoštevana usmeritev nosilca urejanja prostora za pobudo št. 164/4 in 143/c.
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4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO DOPOLNITEV OKOLJSKEGA POROČILA (t.i. scooping) 
 
Določitev verjetnih pomembnih vplivov izvedbe plana dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi na biotsko raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, 
podnebne dejavnike, materialne dobrine, kulturno dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino, prebivalstvo in zdravje ljudi je izvedeno na 
podlagi podatkov o obstoječem stanju okolja, terenskega ogleda območja plana, poznavanja plana (t.j. predvidenih posegov in ureditev v okviru dopolnitev OPN 
Gornji Petrovci po izvedeni javi razgrnitvi), poznavanju drugih (predvidenih) planov, smernic nosilcev urejanja prostora in programskih dokumentov, ki segajo 
na območje OPN ali njegovo okolico.  

Preglednica 9: Verjetni pomembni vplivi izvedbe plana dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi na biotsko raznovrstnost, živalstvo, rastlinstvo, tla, vodo, zrak, 
podnebne dejavnike, materialne dobrine, kulturno dediščino skupaj z arhitekturno in arheološko dediščino, krajino, prebivalstvo in zdravje ljudi ter vključitev v 
nadaljnjo presojo v dopolnitve okoljskega poročila (t.i. vsebinjenja ali scooping) 

DEL OKOLJA IZHODIŠČNO STANJE OKOLJA PRIČAKOVANI VPLIVI PLANA ZNAČAJ VPLIVA NADALJNA 
PRESOJA 

PODNEBNI DEJAVNIKI 

Emisije toplogrednih plinov na območju 
plana povzročata zlasti osebni in tovorni 
cestni in železniški promet, individualna 
kurišča v času kurilne sezone s 
prevladovanjem uporabe fosilnih goriv (les 
in ELKO) in nekatere dejavnosti, kot je npr. 
živinoreja. 

Plan predvideva pretežno manjše širitve stavbnih zemljišč 
za potrebe ureditve in gradnje stanovanjskih, počitniških,  
športnih in podobnih objektov. Plan ne predvideva gradnje 
večjih energetskih objektov z izrabo fosilnih goriv, ki bi bili 
pomemben vir povečanja emisij toplogrednih plinov. Večje 
nove prometnice, ki bi bile nov linijski vir toplogrednih 
plinov zaradi izgorevanja fosilnih goriv v cestnem prometu 
v planu niso predvidene. Plan predvideva prestavitev 
novega območja za kmetijsko proizvodnjo v naselju 
Stanjevci (EUP ST_12 IK) v površini 2,3 ha, ki pa po naši 
oceni ne bo pomemben vir emisij toplogrednih plinov v 
ozračje. Skoraj polovico občine prekrivajo gozdovi, ki se s 
planom pretežno ohranjajo, kar bo imelo ugoden vpliv na 
zmanjševanje toplogrednih plinov in s tem na podnebne 
spremembe. 

Ocenjujemo, da 
izvedba plana 

dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi 

ne ne bo imela 
pomembnega vpliva na 

emisije toplogrednih 
plinov in tako ne bo 

pomembno vplivala na 
podnebne spremembe. 

NE 

ZRAK 

Občina je odmaknjena od (urbanih) 
območij z večjimi emisijami v ozračje. V 
občini ni večjih posameznih 
onesnaževalcev zraka z industrijskimi 
napravami. Poglavitna vira emisij v zrak so 
individualna kurišča (najpogostejša 
energenta sta les in ELKO) ter cestni in 
železniški promet. Cestni promet na 
državnih prometnicah v občini v zadnjih 
letih upada. Vir emisij v zrak je tudi 
kmetijstvo, emisije prinaša na območje 
plana tudi daljinski transport. Glede na 

Z izvedbo plana bo prišlo do manjšega širjenja poselitve, 
predvsem za potrebe gradnje stanovanjskih  in počitniških 
objektov, objektov za turizem, ureditve zelenih površin, 
površin za kmetijsko proizvodnjo ipd., ki po naši oceni ne 
bodo pomemben vir emisij v ozračje.  

Nove prometnice, ki bi bile nov linijski vir emisij v zrak v 
dopolnitvah plana po izvedeni javni razgrnitvi niso 
predvidene. Plan prav tako ne predvideva novih 
dejavnosti, ki bi pomembno vplivale na PLDP po 
obstoječih prometnicah. Ob upoštevanju navedenega in 
ob upoštevanju, da prometne obremenitve v občini v 
zadnjih letih upadajo in ob nekaterih že predvidenih 
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stopnje onesnaženosti zraka, ki so 
določene za območje celotne Slovenije 
ocenjujemo, da se lokalno in občasno kot 
problematične lahko kažejo imisije delcev 
PM10 in koncentracije ozona. Kljub temu, 
glede na podeželski značaj občine 
ocenjujemo, da je kakovost zraka na 
območju občine dobra. Na  obremenjenost  
okolja  z  vonjavami  v  občini  Gornji  
Petrovci najpomembneje vplivajo  delujoče  
farme  piščancev, prašičev in govedi /26/. 

ukrepih na področju izboljšanja cestnega, kolesarskega, 
peš in javnega potniškega prometa ter predvideni 
rekonstrukciji in elektrifikaciji železniške proge v okviru 
DPN, kar bo delno razbremenilo cestno omrežje 
ocenjujemo, da promet ne bo pomembno vplival na emisije 
v zrak in s tem na kakovost zraka. 

Opredelitev območja za površinsko izkorščanje mineralnih 
surovin v naselju Stanjevci (del peskokopa Kuštanovci, ki 
ima sedež v sosednji občini Puconci), EUP ST_13, v 
površini 6,1 ha, predvidoma ne bo imela pomembnega 
vpliv na kakovost zunanjega zraka. Zaradi lastnosti 
materialov, ki so večinoma drobnozrnati, se zaradi 
vsebnosti vlage v teh materialih pri samem izkoriščanju 
povečanega prašenja ne pričakuje. Prašenje se lahko 
pojavi pri transportu mineralne surovine v sušnih obdobjih, 
v tem primeru rudarski projekt predvideva vlaženje 
transportnih poti. /32/ Na transportnih poteh se emisije iz 
transpornih vozil predvidoma ne bodo pomembno 
povečale, saj je predvidena etapnost izkoriščanja 
mineralne surovine s sprotno sanacijo, etapnost bo 
potekala od jugozahoda proti severovzhodu 
pridobivalnega prostora. /17/   

VODE 

Vsi vodotoki, ki prečkajo občino, so 
vodotoki 2. reda. Velik del odsekov 
vodotokov je ohranilo relativno visoko 
stopnjo prvotnih hidromorfoloških 
značilnosti, medtem ko je zlasti Mala Krka 
v vzhodnem, ravninskem delu občine že 
pretežno preoblikovana. Poplavna 
območja so na vzhodnem delu občine ob 
Adrijanskem potoku, Peskovskem potoku 
in Mali Krki, na njih je nekaj nezazidanih 
stavbnih zemljišč, na katerih je dopustna 
gradnja objektov. Pod površjem se nahaja 
vodonosnik, ki pa se ne koristi za javno 
oskrbo s pitno vodo. Na vodotokih, ki tečejo 
čez  občino Gornji Petrovci, ni državnih 
merilnih mest kakovosti površinskih voda. 
Samočistilna sposobnost vodotokov je 
sicer zaradi počasnega toka majhna /26/. 
Kakovost podzemnih voda je ocenjena kot 

Plan ne predvideva sprememb na področju odvajanja in 
čiščenja KOV. Ocenjujemo da se zaradi dodatne širitve 
poselitve količina proizvedenih KOV ne bo bistveno 
povečala. 

Zaradi širjenja poselitve bi lahko prišlo do povečanja 
hipnega odtoka z urbanih površin.  

Predvideni so posegi v priobalne pasove vodotokov.  

Plan predvideva opredelitev območja za površinsko 
izkorščanje mineralnih surovin v naselju Stanjevci (del 
peskokopa Kuštanovci, ki ima sedež v sosednji občini 
Puconci), EUP ST_13, v površini 6,1 ha, čez katerega teče 
neimenovani vodotok, ki na območju predvidenega 
peskokopa tudi izvira. Izkoriščanje mineralnih surovin bi 
lahko imelo negativen vpliv na kakovost voda v vodotoku 
in njegove hidromorfološke značilnosti.  
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dobra. K obremenitvi voda sicer prispevajo 
zlasti intenzivno kmetijstvo in nezadostno 
urejeno odvajanje komunalnih odpadnih 
voda in njihovo čiščenje. V občini so 
zgrajene 3 komunalne čistilne naprave, s 
skupno zmogljivostjo 420 P.E., nobena od 
njih nima izdanega okoljevarstvenega 
dovoljenja /2/. Kanalizacijski sistem v 
občini ni zgrajen. /11/ KOV se tako odvajajo 
v greznice oz. se delno očiščene ali 
neočiščene izcejajo v vodotoke /26/. 
Prisotne so tudi obremenitve okolja z vidika 
erozijskih pojavov in plazovitosti, ki so 
predvsem posledica reliefnih in geoloških 
razmer na gričevnatem svetu. Občina sodi 
v območje z zahtevnejšimi protierozijskimi 
ukrepi, delno v območje z običajnimi 
protierozijskimi ukrepi. 

Plan predvideva dodatne posege na poplavna in erozijsko 
ogrožena območja. 

 
 

TLA 

Na vrhovih, hrbtih in pobočjih se nahajajo 
distrična in evtrična rjava prst ter pobočni 
psevdoglej, v ravninah obrečna tla in 
hipoglej. Poglavitni vir onesnaževanja tal je 
intenzivno kmetijstvo z vnosi 
fitofarmacevtskih sredstev in mineralnih 
gnojil, tla onesnažuje tudi cestni promet, 
mestoma nelegalna odlagališča odpadkov 
ipd. Na podlagi reprezentativnih mest 
vzorčenja onesnaženosti tal ocenjujemo, 
da za pretežni del občine ni značilno 
prekomerno onesnaženje tal. Zaradi 
poselitve je okrog 3,6 % tal trajno 
izgubljenih.  

Zaradi širjenja poselitve in pridobivanja mineralnih surovin 
bo prišlo do dodatne zasedbe tal. OPN dopolnjen po 
izvedeni javni razgrnitvi ne določa načina ravnanja s tlemi 
pri izvedbi posegov v prostor. 
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NARAVNI VIRI 

M
IN

E
R

A
L

N
E

 
S

U
R

O
V
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Del ozemlja občine sodi v območje 
raziskovalnega prostora za nafto in 
zemeljski plin. V Občini ni pridobivalnih 
prostorov (PP), v katerih bi država podelila 
rudarsko pravico za gospodarsko 
izkoriščanje mineralnih surovin. Del 
občinskega ozemlja pa sodi v raziskovalni 
prostor (RP), za katerega je država podelila 
rudarsko pravico za raziskovanje 
mineralne surovine za nafto in zemeljski 
plin (RP Murska depresija). /26/  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
opredelitev območja za površinsko izkorščanje mineralnih 
surovin v naselju Stanjevci (del peskokopa Kuštanovci, ki 
ima sedež v sosednji občini Puconci), EUP ST_13, v 
površini 6,1 ha. Območje EUP ST_13 se v celoti nahaja 
znotraj območja, za katerega je pridobljena rudarska 
pravica in koncesija za pridobivanje kremenčevega peska. 
Ostalih sprememb z vidika rabe mineralnih surovin OPN 
ne predvideva.  

Ocenjujemo, da 
izvedba plana 

dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi 

ne ne bo imela 
pomembnega vpliva na 

ravnanje z naravnimi 
viri. 

NE 

O
V

E
 

V občini so sončne elektrarne postavljene 
na 3 lokacijah. Energija bioplina, vetra, 
geotermalne vode in drugi OVE niso 
izkoriščeni za proizvodnjo električne 
energije.  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ne predvideva 
pomembnih sprememb z vidika rabe obnovljivih virov 
energije. 

O
D

P
A

D
K

I 

Javni odvoz odpadkov je urejen v vseh 
naseljih, odpadki se odlagajo na regijskem 
centru za ravnanje z odpadki v občini 
Puconci. V občini je zadostno število 
zbiralnic nenevarnih frakcij komunalnih 
odpadkov, za občane je urejen zbirni 
center v sosednji občini Šalovci. Količina 
komunalnih odpadkov zbranih z javnim 
odvozom upada, prav tako količina 
odloženih komunalnih odpadkov na 
deponiji, količine zbranih in odloženih 
odpadkov pa so precej pod slovenskim 
povprečjem. Dopolnjen osnutek OPN 
predvideva ustrezen način ravnanja z 
odpadki. 

Z izvedbo OPN dopolnjenem po izvedeni javni razgrnitvi 
se pričakuje nastajanje dodatnih količin posameznih vrst 
odpadkov, predvsem zaradi bivanja, turistične, športne in 
rekreativne dejavnosti, proizvodne dejavnosti ipd. Z 
gradnjo objektov bodo nastajali gradbeni odpadki, 
zemeljski izkop itd. Ocenjujemo, da dodatna širitev 
poselitve ne bo pomembno vplivala na skupno količino 
zbranih in odloženih komunalnih odpadkov, ki sta precej 
pod slovenskim povprečjem in upadata. Način ravnanja z 
odpadki se v OPN dopolnjenem po izvedeni javni razgrnitvi 
ne spreminja. Sistem ravnanja z odpadki bo tako še naprej 
ustrezen.  

KMETIJSKA 
ZEMLJIŠČA 

Kmetijska zemljišča (po dejanski rabi) 
prekrivajo okrog 3.200 ha oz. 48 % občine. 
Prevladujejo njive, sledijo travniki in ostale 
kategorije kmetijskih zemljišč. Intenzivno 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
posege v prostor, ki bodo pomembno vplivali na površine 
kmetijskih zemljišč po namenski in dejanski rabi. Plan 
predvideva tudi izvedbo komasacij. 
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obdelana kmetijska zemljišča (njive) se 
pretežno nahajajo na ravninskem delu 
občine ob potokih in zložnejših pobočjih, na 
pobočjih tudi vinogradi in sadovnjaki. 
Travniki prekrivajo bolj mokrotna in slabša 
tla. Velik problem je zaraščanje kmetijskih 
zemljišč, ki zavzemajo kar 327 ha. Kljub 
omejenim pogojem za kmetovanje, je 
kmetijstvo v občini pomembna 
gospodarska dejavnost. Pri tem leta 2014 
na ekološki način ni kmetovala niti ena 
kmetija. Trenutne razmere za prehransko 
samooskrbo v občini so dobre. 

GOZD 

Glede na namensko rabo zemljišč 2.898 ha 
oz. 43 % površja občine zavzemajo gozdna 
zemljišča. Glede na dejansko rabo 
prekrivajo gozdovi okrog 3.100 ha površin 
(vir: maska gozda, ZGS, 2014), kar je 48 % 
površja občine. To je v primerjavi s 
slovenskimi razmerami podpovprečni 
delež. Del gozdov,  t.j. 187 ha oz. 6 % 
površja gozdov občine, ima 1. stopnjo 
poudarjenosti opravljanja proizvodne in 
ekološke funkcije. Varovalnih gozdov in 
gozdov s posebnim pomenom ni. 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
posege v prostor, ki segajo na območja gozdov, tako po 
namenski kot tudi po dejanski rabi, kar bi lahko pomembno 
vplivalo na stanje gozdov v občini. 
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NARAVA: 
BIODIVERZITETA 
(RASTLINSTVO, 
ŽIVALSTVO IN 

HABITATNI TIPI), 
VAROVANA OBMOČJA 

IN NARAVNE 
VREDNOTE 

Na območju plana se pojavljajo 
ekstenzivne travniške površne, gozdovi in 
njivske površine. OPN v celoti posega na 
območje SAC in SPA Goričko ter KP 
Goričko in EPO Goričko, na območju so 
tudi naravne vrednote ter naravovarstveno 
pomembni habitatni tipi. 

Pričakujemo vplive na varovana območja, EPO in NV ter 
naravovarstveno pomembne HT, rastlinske in živalske 
vrste: vpliv na vse skupine (predvsem ptice, metulje, 
hrošče,  dvoživke in sesalce) zaradi izgube habitata, na 
fototaktične vrste zaradi svetlobnega onesnaževanja, vpliv 
na rastlinske in živalske vrste zaradi vnosa in razrasti 
tujerodnih rastlinskih vrst, vpliv na živalske vrste zaradi 
motenj (hrup in nemir zaradi prisotnosti ljudi). Na območju 
KP Goričko so še posebej ogroženi travniški HT, ki so 
utrpeli evidenten upad od leta 2003. 

Vplivi bodo predvsem 
neposredni, delno tudi 
posredni in srednje do 
dolgoročni, nekateri pa 

tudi kratkotrajni 

 
DA 

KULTURNA 
DEDIŠČINA SKUPAJ Z 

ARHITEKTURNO IN 
ARHEOLOŠKO 

DEDIŠČINO 

Na območju občine je registriranih 27 enot 
kulturne dediščine, 8 enotam je določeno 
vplivno območje spomenika. Varovane so 
z režimom dediščine, spomenika in 
arheološkega najdišča. Evidentirani so 4 
tipi kulturne dediščine (profana stavbna 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
nove posege v prostor, ki bi lahko pomembno vplivali na 
stanje kulturne dediščine. Nekateri posegi v prostor bodo 
segali na območje oz. v neposredno bližino enot 
registrirane nepremične kulturne dediščine. To bi lahko 
vplivalo na stanje enot kulturne dediščine, kot tudi na 
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dediščina, sakralna stavbna dediščina, 
memorialna dediščina in arheološka 
dediščina). Na splošno je stanje kulturne 
dediščine v občini dobro. 

njihovo (potencialno) ogroženost. Na območju občine 
državni prostorski akti, ki bi vplivali na enote kulturne 
dediščine niso predvideni. 

KRAJINA 

Značilna je velika krajinska pestrost. 
Predstavlja jo mozaik gozdov, njiv, 
travnikov, sadovnjakov, vinogradov, 
podeželskih naselij ipd. V posameznih 
ravninskih delih občine je krajina delno 
razvrednotena, in sicer zaradi izvedenih 
hidromelioracij, komasacij, posegov v 
vodotoke, linijskih infrastrukturnih objektov 
(železnica, regionalna cesta) ipd. V 
novejšem času se pojavljajo tudi težnje po 
oblikovanju objektov, ki ni skladno s tipično 
lokalno arhitekturo, opazno je zaraščanje 
kmetijskih zemljišč, težnje po agrarnih 
operacijah itd. Občina  Gornji  Petrovci  je  
krajinsko  območje  s  prepoznavnimi  
značilnostmi. Občina v celoti leži znotraj 
Krajinskega parka Goričko. 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
nekatere dodatne širitve stavbnih zemljišč za potrebe 
individualne stanovanjske gradnje, širitve kmetij, območja 
za šport in rekreacijo na prostem, športna igrišča, 
gospodarske dejavnosti, izkoriščanje mineralnih surovin 
ipd., ki bi lahko pomembno vplivali na krajinsko sliko oz. 
ohranjanje kulturne krajine.  
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V občini ni večjih posameznih 
onesnaževalcev zraka z industrijskimi 
napravami. V občini so manjši proizvodni 
objekti tekstilne industrije in farme 
piščancev na več lokacijah. Ti proizvodni 
objekti ne zagotavljajo dovolj delovnih 
mest, zato je gospodarski razvoj občine še 
zmeraj usmerjen v kmetijstvo, v kmetijske 
dopolnilne dejavnosti, storitvene dejavnosti 
in turizem, manj pa v industrijo in obrt.  
Emisije v zrak spuščajo zlasti individualna 
kurišča (ob upoštevanju izbire energentov) 
ter cestni in železniški promet. Emisije 
prinaša tudi daljinski transport. Glede na 
stopnje onesnaženosti zraka, ki so 
določene za Slovenijo ocenjujemo, da se 
kot problematične lahko kažejo imisije 
delcev PM10 v hladni polovici leta in ozona 
v bližini najbolj obremenjene prometnice v 
poletnih mesecih. V dopolnjenem osnutku 
OPN obstaja 1 stik območij namenjenih 
proizvodnji s čistim stanovanjskim 
območjem. Na  obremenjenost  okolja  z  
vonjavami  v  občini  Gornji  Petrovci 
najpomembneje vplivajo  delujoče  farme  
piščancev, prašičev in govedi /26/. 

Z izvedbo plana bo prišlo do širjenja poselitve, predvsem 
za potrebe gradnje stanovanjskih  in počitniških objektov, 
objektov za turizem ipd. Glede na to, da so na območju 
občine poglavitni energenti za ogrevanje objektov fosilna 
goriva, bi lahko prišlo do povečanja emisij v ozračje zaradi 
ogrevanja objektov. OPN dopolnjen po izvedeni javni 
razgrnitvi vključuje nekatere spremembe na področju rabe 
OVE. 

Nove prometnice, ki bi bile nov linijski vir emisij v zrak v 
dopolnitvah plana po izvedeni javni razgrnitvi niso 
predvidene. Plan prav tako ne predvideva novih 
dejavnosti, ki bi pomembno vplivale na PLDP po 
obstoječih prometnicah. Ob upoštevanju navedenega in 
ob upoštevanju, da prometne obremenitve v občini v 
zadnjih letih upadajo in ob nekaterih že predvidenih 
ukrepih na področju izboljšanja cestnega, kolesarskega, 
peš in javnega potniškega prometa ter predvideni 
rekonstrukciji in elektrifikaciji železniške proge v okviru 
DPN, kar bo delno razbremenilo cestno omrežje 
ocenjujemo, da promet ne bo pomembno vplival na emisije 
v zrak in s tem na kakovost zraka in vpliv na zdravje ljudi. 
Z izvedbo OPN po izvedeni javni razgrnitvi tudi ne bo prišlo 
do širitve poselitve za potrebe stanovanjske gradnje v 
neposredni bližini pomembnejših prometnic in železniške 
proge, kar bi zaradi emisij v zrak iz prometa lahko imelo 
neugoden vpliv na zdravje ljudi. 

Plan predvideva prestavitev območja za kmetijske 
dejavnosti v naselju Stanjevci (EUP ST_12 IK) v velikosti 
2,3 ha. Cona bi lahko bila pomemben vir vonjav in emisij 
onesnaževal v ozračje. 

Opredelitev območja za površinsko izkorščanje mineralnih 
surovin v naselju Stanjevci (del peskokopa Kuštanovci, ki 
ima sedež v sosednji občini Puconci), EUP ST_13, v 
površini 6,1 ha, predvidoma ne bo imel vpliv na zdravje 
ljudi zaradi onesnaževanja zraka (zlasti s prašnimi delci), 
saj so najbližji stanovanjski objekti oddaljeni več kot 650 m 
(v občini Puconci), najbližji stanovanjski objekti v občini 
Gornji Petrovci pa okrog 1000 m.  

Zaradi lastnosti materialov, ki so večinoma drobnozrnati se 
zaradi vsebnosti vlage v teh materialih pri samem 
izkoriščanju povečanega prašenja ne pričakuje. /32/  
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Prašenje se lahko pojavi pri transportu minerlane surovine 
v sušnih obdobjuh, v tem primeru rudarski projekt 
predvideva vlaženje transportnih poti. /32/ 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
nova območja za proizvodne dejavnosti, kar bi lahko 
pripeljalo do novih stikov konfliktnih območij. 

P
IT

N
A

 V
O

D
A

 
Poglavitni vodni vir za prebivalce občine je 
podzemna voda. Javno vodovodno 
omrežje je zgrajeno v večjem delu 
severnega dela občine, t.j. v naseljih 
Ženavlje, Adrijanci, Gornji Petrovci, 
Martinje, Peskovci, Šulinci, Boreča, 
Lucova, Neradnovci in Stanjevci. Z 
zadostno oskrbo teh naselij so zgradili 3 
vodohrane, urejena so 3 prečrpališča. 
Ostala naselja javnega vodovoda nimajo. 
/24/, /14/   Prebivalci v teh naseljih se s 
pitno vodo pretežno oskrbuje iz lastnih 
vodnih zajetij. /26/ Pitna voda v javnem 
vodovodnem sistemu je občasno 
neskladna s Pravilnikom o pitni vodi (med 
leto 2006 – 2010 je bilo odvzetih 29 % 
mikrobiološko in 27 % kemično oporečnih 
vzorcev pitne vode) /24/, /14/, stanje 
individualnih vodnih zajetij pa ni 
kontrolirano in je tako zdravstvena 
ustreznost pitne vode v njih vprašljiva. /26/ 
V obdobju 2012 – 2014 je zabeležen upad 
porabe pitne vode in vodnih izgub. /23/ Na 
ozemlju občine ni vodnih virov z določenimi 
vodovarstvenimi območji. Občina bo v 
prihodnje priključena na javni vodooskrbni 
sistem Pomurja. 

Z izvedbo OPN dopolnjenim po izvedeni javni razgrnitvi bo 
prišlo do vračanja stavbnih zemljišč v primarno rabo, kot 
tudi ponekod do širjenja poselitve (stanovanjski objekti, 
objekti za kmetijsko proizvodnjo, objekti za turizem ipd.). 
Ocenjujemo, da se zaradi tega potrebe po zdravstveno 
ustrezni pitni vodi, ob upoštevanju zmanjševanja števila 
prebivalcev in porabe pitne vode v občini v zadnjih letih, 
ne bodo pomembno povečale.  

Predvidene širitve poselitve ne segajo na območja varstva 
vodnih virov. Dopolnjen osnutek OPN že predvideva 
izboljšanje sistema odvajanja in čiščenja KOV, kar bo kljub 
širjenju poselitve zmanjšalo obremenitve vodonosnika z 
onesnaževali na območju občine.   

Opredelitev območja za površinsko izkorščanje mineralnih 
surovin v naselju Stanjevci (del peskokopa Kuštanovci, ki 
ima sedež v sosednji občini Puconci), EUP ST_13, v 
površini 6,1 ha, ne sega na območje varstva vodnih virov. 

OPN dopolnjen po javni razgrnitvi predvideva spremembo 
sistema oskrbe s pitno vodo. 
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Največje vire hrupa predstavljata cestni 
promet po državnih cestah, ki sicer upada, 
in železniški promet, ki se bo z izvedbo 
DPN predvidoma povečal. V občini so 
manjši proizvodni objekti tekstilne industrije 
in farme piščancev na več lokacijah. Obrtni 
obrati, gostinski objekti in drugi posamezni 
viri hrupa se nahajajo tudi znotraj 
poselitvenih območij. V dopolnjenem 
osnutku OPN je 1 stik območij namenjenih 
proizvodnji s čistim stanovanjskim 
območjem.  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
novo območje za mešano kmetijsko gospodarsko 
proizvodnjo v naselju Peskovci, ter nova območja parkirišč 
in okoljske infrastrukture, kjer so dopustne večje 
obremenitve s hrupom.  

Nove prometnice, ki bi bile nov linijski vir hrupa, v OPN 
dopolnjenem po izvedeni javni razgrnitvi niso predvidene. 
Ob upoštevanju, da prometne obremenitve v občini v 
zadnjih letih upadajo in ob nekaterih že predvidenih 
ukrepih v dopolnjenem osnutku OPN na področju 
izboljšanja cestnega, kolesarskega, peš in javnega 
potniškega prometa ter predvideni rekonstrukciji in 
elektrifikaciji železniške proge v okviru DPN, kar bo delno 
razbremenilo cestno omrežje ocenjujemo, da promet 
zaradi predvidenih dodatnih posegov v prostor v OPN 
dopolnjenem po izvedeni javni razgrnitvi ne bo pomembno 
vplival na emisije hrupa in s tem na obremenitve 
prebivalstva.  

Z izvedbo OPN po izvedeni javni razgrnitvi ne bo prišlo do 
širitve poselitve v neposredni bližini pomembnejših 
prometnic in železniške proge, kar bi zaradi emisij hrupa 
prometa lahko imelo neugoden vpliv na zdravje ljudi. 
Širjenje poselitve v neposredno bližini prometnic 
predvideva dopolnjen osnutek OPN, do katerih se je 
pristojno ministrstvo opredelilo pozitivno. 

Opredelitev območja za površinsko izkorščanje mineralnih 
surovin v naselju Stanjevci (del peskokopa Kuštanovci, ki 
ima sedež v sosednji občini Puconci), EUP ST_13, v 
površini 6,1 ha, predvidoma ne bo imel vpliv na zdravje 
ljudi zaradi emisij hrupa (zlasti hrupa delovnih naprav na 
območju peskokopa), saj so najbližji stanovanjski objekti 
oddaljeni več kot 650 m (v občini Puconci) oz. okrog 1000 
m (v občini Gornji Petrovci). Rudarski projekt predvideva, 
da bodo stroji in naprave izdelani v skladu z veljavnimi 
standardi, dela bodo potekala le v dnevnem času /32/. Na 
transportnih poteh se obremnitve s hrupom iz transpornih 
vozil predvidoma ne bodo pomembno povečale, saj je 
predvidena etapnost izkoriščanja minerlane surovine, 
etapnost bo potekala od jugozahoda proti severovzhodu 
pridobivalnega prostora. Miniranja in druga hrupnejša dela 
niso predvidena. /17/  
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OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
nova območja za proizvodne dejavnosti, kar bi lahko 
pripeljalo do novih stikov konfliktnih območij. Predvidena 
so tudi nova območja, ki zahtevajo večje varstvo pred 
hrupom. 

E
M
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Na območju občine obstajajo 
nizkonapetostno (0,4 kV) in 
srednjenapetostno (20 kV) omrežje ter 
transformatorske postaje (20/0,4 kV). 
Visokonapetostnih naprav (DV in RTP) 
nazivnih napetosti 110, 220 oz. 400 kV ni, 
prav tako niso predvidene. /26/ Na 
območju občine tudi ni radijskih oddajnikov 
in televizijskih oddajnikov. Postavljeni sta 2 
bazni postaji ponudnikov mobilne 
telefonije. /2/  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ne predvideva 
umestitve visokonapetostnih naprav in drugih pomembnih 
virov EMS v prostor. Obremenjevanje okolja z 
elektromagnetnim sevanjem zaradi elektrifikacije 
železniške proge Pragersko - Hodoš ne bo čezmerno /28/, 
zato tudi ne bo kumulativnega vpliva. 

Ocenjujemo, da 
izvedba plana 

dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi 

ne ne bo imela 
pomembnega vpliva na 
obremenitve ljudi zaradi 

EMS. 
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Skupna poraba električne energije svetilk, 
ki so vgrajene v razsvetljavo občinskih cest 
in javnih površin na območju občine je z 
131 kWh na prebivalca občine precej nad 
ciljno vrednostjo 44,5 kWh.  Kar 90 % 
svetilke javne razsvetljave ni okoljsko 
ustreznih. /23/ Dopolnjen osnutek OPN 
vsebuje 1 stik območij namenjenih 
proizvodnji s stanovanjskimi območji. 

Z izvedbo OPN dopolnjenim po izvedeni javni razgrnitvi bo 
prišlo do vračanja stavbnih zemljišč v primarno rabo, kot 
tudi ponekod do širjenja poselitve (stanovanjski objekti, 
objekti za kmetijsko proizvodnjo, objekti za turizem ipd.). 
Ocenjujemo, da z izvedbo plana ne bo prišlo do 
pomembnih širitev sistema javne razsvetljave, ki bi lahko 
bila vir svetlobnega onesnaženja.  

Potrjeno okoljsko poročilo za OPN Gornji Petrovci že 
določa omilitvene ukrepe za odpravo neustreznega stanja 
na področju svetlobnega onesnaženja na območju OPN 
Gornji Petrovci. 

Ocenjujemo, da 
izvedba plana 

dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi 

ne ne bo imela 
pomembnega vpliva na 
obremenitve ljudi zaradi 

svetlobnega 
onesnaženja. 
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Območje občine je kljub nekaterim 
neugodnim  naravnogeografskim 
dejavnikom pomembno z vidika pridelave 
hrane. Kmetijska zemljišča prekrivajo 
skoraj polovico občine, med njimi 
prevladujejo njive. V občini je 1,5 ha 
kmetijskih zemljišč/prebivalca občine oz. 
0,7 ha njiv/prebivalca občine. Trenutne 
razmere za prehransko samooskrbo so v 
občini dobre. 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
posege na kmetijska zemljišča, ki so pomemben naravni 
vir za zdravo in lokalno pridelano hrano. Menimo, da bi 
izvedba OPN po izvedeni javni razgrnitvi lahko imela 
pomemben vpliv na prehransko samooskrbo lokalnega 
prebivalstva. 
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Zaradi nekaterih neugodnih naravnih in 
družbenih dejavnikov za poselitev, 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva 
umestitev nekaterih dejavnosti v prostor (kmetijska 
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periferne lege itd. je za občino značilna 
podpovprečna gostota poselitve (31 
preb/km2). Število prebivalcev upada, 
demografska struktura prebivalstva je 
slaba. Za prebivalstvo so značilni tudi 
nekateri neugodni socioekonomski 
kazalniki, kot so podpovprečna 
izobrazbena struktura, stopnja aktivnosti, 
bruto in neto plača, nadpovprečna stopnja 
brezposelnost ipd. 

proizvodnja, turistična dejavnost, pridobivanje mineralnih 
surovin ipd.), ki bodo povečale možnost zaposlitve in 
možnost dohodka za lokalno prebivalstvo, predvsem iz 
naslova turizma, rekreacije in kmetijske dejavnosti. Vendar 
po naši oceni posegi ne bodo imeli znatnega oz. 
pomembnega vpliva na obstoječe demografske in 
socioekonomske značilnosti prebivalstva. 

dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi 

ne ne bo imela 
pomembnega vpliva na 

demografske in 
socioekonomske 

značilnosti lokalnega 
prebivalstva. 

MATERIALNE 
DOBRINE 

V občini so poleg strnjenih delov naselij in 
zaselkov tudi območja razpršene poselitve. 
Tradicionalno arhitekturo mestoma 
nadomešča večinoma visoka nadstropna 
enodružinska hiša. V občini je bilo leta 
2011 523 stanovanj na 1.000 prebivalcev, 
kar je nad slovenskim povprečjem. Gradnja 
stanovanj se v zadnjih desetletjih 
zmanjšuje oz. je zaradi neugodnih 
demografskih kazalcev skoraj povsem 
zastala (po letu 2006 je bilo zgrajenih 
komaj 2,1 % stanovanj). /35/ Obstoječi 
stavbni fond izmed naravnih dejavnikov v 
največji meri ogroža erozija tal. 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ne predvideva 
posegov v prostor, ki bi bili pomemben vir vibracij. Plan 
predvideva dodatne posege na poplavna in erozijsko 
ogrožena območja. 
 

Ocenjujemo, da 
izvedba plana 

dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi 

ne ne bo imela 
pomembnega vpliva na 

materialne dobrine - 
stavbni fond zaradi 

vibracij. 

 

Presoja vpliva plana na 
materialno dobrino 
stavbni fond zaradi 
poplav in erozije je 

obravnavana v poglavju 
»Vode«. 

Presoja vpliva plana na 
materialno dobrino 

nepremična kulturna 
dediščina je 

obravnavana v poglavju 
»Kulturna dediščina 

skupaj z arhitekturno in 
arheološko dediščino« 
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5. OKOLJSKI CILJI, KAZALCI STANJA OKOLJA IN METODE VREDNOTENJA 

5.1 Okoljski cilji plana dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi 
 
Okoljski cilji plana so tisti okoljski cilji, ki se nanašajo na plan in ustrezajo značilnostim okolja na območju plana. Okoljski cilji OPN Gornji Petrovci dopolnjenega 
po izvedeni javni razgrnitvi so opredeljeni na podlagi podatkov o planu, podatkov stanja okolja, nacionalnih zakonov in podzakonskih aktov, Resolucije o 
nacionalnem programu varstva okolja 2020–2030 (ReNPVO20-30) (Ur. l. RS, št. 31/20), Resolucije o Nacionalnem programu za kulturo 2014 – 2017 (Ur.l.RS, 
št. 99/13) in nekaterih drugih programskih dokumentov Republike Slovenije. Seznam okoljskih ciljev pomembnih za OPN Gornji Petrovci dopolnjenega po 
izvedeni javni razgrnitvi, zavezujoči dokumenti (program, strategija, predpis) iz katerega izhajajo in obrazložitve temeljnih razlogov za njihov izbor so navedeni 
v naslednji preglednici. 
 
Preglednica 10: Okoljski cilji pomembni za OPN Gornji Petrovci dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi in njihova obrazložitev. 

Okoljski cilji  Zavezujoči dokument  Obrazložitev izbire okoljskega cilja 

Ohranjanje dobrega stanja 
površinskih voda 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 

Čista voda je brez vonja in okusa. Vendar pa voda nikjer v naravi ni v 
čistem stanju, pač pa vsebuje različne snovi, kot so raztopljeni plini, 
anorganske in organske snovi ter mikroorganizmi, ki so lahko 
naravnega izvora ali pa posledica človekovega delovanja. V sodobnem 
svetu se pogosto srečujemo s prekomerno onesnaženo vodo. To 
pomeni, da so kljub samočistilnim sposobnosti voda v njej raztopljene 
strupene snovi in nezaželeni mikroorganizmi. Glede na vrsto in količino 
onesnaževal v vodi lahko prihaja do številnih negativnih učinkov, kot so 
uničenje vodnih organizmov, spremembe naravne prehranjevalne 
verige, poškodbe vodnih ekosistemov itd. kar ima med drugim lahko 
tudi negativne vplive na gospodarstvo. Negativni učinki so lahko že ob 
majhnem onesnaženju dolgoročni, glede na premeščanje voda vzdolž 
svojih tokov pa lahko prizadenejo velika območja. Z okoljskim ciljem 
želimo preprečiti onesnaženje vodotokov in na ta način prispevati k 
dobremu stanju površinskih voda.  

Ohranjanje in zboljšanje ekološkega 
stanja vodotokov 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 

V preteklosti so vodotoki predstavljali na eni strani potencial za 
preživetje, na drugi strani pa so ljudi ogrožali. Različne ureditve so 
privedle do tega, da so nekateri vodotoki počasi začeli izgubljati 
funkcijo habitata za vodne organizme in potencialnega habitata za vse 
druge obvodne organizme. Regulirane struge zmanjšujejo kvaliteto in 
možnost doživljanja vode v krajini, še pomembneje pa vodotoki ne 
opravljajo funkcije, ki so jo imeli v preteklosti, ko hidromorfološki proces 
in edinstveni življenjski pogoji za pripadajočo favno in floro niso bili 
moteni. Tudi zajezitve za potrebe namakanja ipd. so ponekod bistveno 
spremenile prvotne ekološke razmere. Racionalno in naravi prilagojeno 
(trajnostno, sonaravno) urejanje in gospodarjenje z vodami v prostoru 
je ne le potreba ali usmeritev, temveč vse bolj pogoj nadaljnjega 
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razvoja. Z okoljskim ciljem želimo zagotoviti urejanje vodotokov v 
sožitju z naravo in biotopi in ne le urejanje vodotokov, ki bo zadostovalo 
tehničnim ukrepom zagotavljanja vode v času suš,  preprečevanja 
poplavljanja, gradnje infrastrukture, zagotovitve poselitve ipd. 

Zmanjšanje hipnega odtoka z 
urbanih površin 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 

Zaradi pozidave in utrjevanja zemljišč postanejo tla neprepustna, saj je 
vodi onemogočena infiltracija v tla in vodonosnik. S takih površin 
praktično vsa padavinska voda hitro odteče, odtok (tako glede 
prostornine kot pretoka) pa se glede na naravno stanje poveča. 
Medtem, ko je starejši koncept urejanja voda bil usmerjen v ukrepe, ki 
so bili namenjeni zadrževanju vode na mestu nastanka odtoka, je 
kasnejši način urejanja voda stremel k čim hitrejšemu odvajanju voda 
po mreži površinskih odvodnikov. To se je kmalu izkazalo kot 
problematično, zlasti zaradi večje poplavna ogroženost na dolvodnih 
območjih, pomanjkanja voda v vodonosnikih v sušnih obdobjih ipd. Na 
področju urejanja voda se tako ponovno deluje v smeri zadrževanja 
voda v porečjih, s čemer se stremi k zmanjševanju posledic škodljivega 
delovanja voda in sprememb zalog vode. Zato je potrebno na urbanih 
oz. utrjenih zemljiščih predvideti ustrezno ravnanje s padavinskimi 
vodami. Z okoljskim ciljem želimo tako preprečiti hipni odtok z urbanih 
površin. 

Zagotavljanje nizke stopnje 
ogroženosti pred škodljivim 
delovanjem voda 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Poplave imajo lahko kljub nekaterim pozitivnim učinkom na naravno 
okolje in kmetijska zemljišča velike ali celo uničujoče posledice za 
okolje, ljudi in gospodarstvo. Podobno velja tudi za erozijo. Posledice 
so še zlasti velike, v kolikor prizadenejo poseljena območja. Negativni 
učinki poplav in erozijskih pojavov se kažejo zlasti v poškodbah in 
uničenju nepremičnega in premičnega premoženja ter infrastrukture, 
ogrožajo življenja ljudi, z onesnaževali obremenjena poplavna vode 
lahko kontaminira poplavljena tla in vodna telesa, spreminja naravno 
ravnovesje ekosistemov, povzroča razmnoževanje insektov itd. Iz tega 
vidika je ključnega pomena sodobno razumevanje naravnih procesov 
in posledično ustrezno in celostno urejanje voda, ki mora obsegati tako 
negradbene, kot tudi gradbene ukrepe. Z okoljskim ciljem želimo 
prilagoditi poselitev možnosti pojava poplav in erozijskih pojavov, ter s 
tem zmanjšati ogroženost življenj in materialne škode na območju 
plana na najmanjšo možno mero.  

Varčna raba in ohranjanje tal 

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 
 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 

Tla sodijo zaradi zelo dolgega časa, ki je potreben za njihov nastanek, 
med neobnovljive naravne vire. Tla so ključnega pomena za rast 
vegetacije, saj oskrbujejo rastline z vodo, mineralnimi hranili in kisikom 
ter jim obenem nudijo oporo za rast in razvoj. Med drugim so tla 
pomembna tudi za človekov obstoj, za prostorski razvoj države in 
kvaliteto bivanja, saj zagotavljajo prehransko samooskrbo. Kljub temu 
se tudi na lokalni ravni srečujemo z nesmotrnim ravnanjem s tlemi, pri 
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čemer veliko grožnjo trajni izgubi rodovitnih tal predstavljata zasedba 
tal zaradi pozidave in erozija tal. Z okoljskim ciljem želimo preprečiti 
izgubo tal na območju občine zaradi napačnega gospodarjenja s tlemi 
oz. zaradi posegov v prostor. 

Ohranjanje gozdov  Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Gozd je največji, najbolj pester in najbolj ohranjen del prvobitnega 
naravnega okolja občine. Poleg tega, da je gozd izjemnega pomena 
kot prvina okolja, pa ima tudi velik pomen iz gospodarskega vidika. 
Gozdovi so življenjski prostor mnogim rastlinskim in živalskim vrstam, 
oskrbujejo nas s čisto vodo in zrakom, varujejo površje pred naravnimi 
nesrečami, zagotavljajo naravni vir za industrijo, nudijo prostor za 
sprostitev in rekreacijo itd. Gozdovi so tako sposobni opravljati številne 
socialne, ekološke in proizvodne funkcije, zato je zagotavljanje njihove 
stabilnosti in vitalnosti ključnega pomena. Obenem pa se zaradi 
družbenega in gospodarskega razvoja (požari, sečnja, sprememba 
rastiščnih pogojev ipd.) ter naravnih vplivov (podnebna spremenljivost, 
onesnaženja ozračja idr.) vse bolj stopnjujejo pritiski na gozd in gozdni 
prostor. Z okoljskim ciljem želimo v čim večji meri ohraniti obseg 
gozdov ter njihovo kakovost in funkcije na območju celotnega plana. 

Ohranjanje kmetijskih zemljišč  

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

 Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega 
kmetijstva in živilstva do leta 2020 

Kljub zmanjševanju gospodarske vloge kmetijske dejavnosti v preteklih 
desetletjih, tako na območju občine kot tudi v širši regiji, vse bolj prihaja 
v ospredje večnamenskost kmetijstva in kmetijskih zemljišč. Kmetijstvu 
se tako poleg gospodarske funkcije pripisuje številne pozitivne vplive 
na okolje (ohranjanje biotske raznovrstnosti, številne ekosistemske 
funkcije ipd.), na podobo kulturne pokrajine, na ohranjanje kulturnih 
vrednot in kulturne dediščine, na socialno ravnovesje idr. Od usmeritve 
kmetijstva in stopnje njegove intenzivnosti pa je odvisno, kakšno je 
ravnanje s kmetijskimi zemljišči, enim temeljnih naravnih virov občine. 
Kmetijska zemljišča so hkrati temelj za proizvodnjo hrane, ki je ena 
poglavitnih materialnih dobrin. Na kmetijskih zemljiščih je zato potrebno 
zagotoviti gospodarno, preudarno in prostorsko racionalno rabo. Plan 
predvideva nekatere posege v prostor, ki bi lahko vplivali na trajno 
izgubo (kvalitetnih) kmetijskih zemljišč. Z okoljskim ciljem želimo v čim 
večji meri ohraniti obseg kmetijskih zemljišč in njihovo kakovost na 
območju celotnega plana. 

Preprečevanje zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti na ravni ekosistemov 
(in habitatnih tipov), vrst (in 
habitatov) ter genomov (in genov) 
(NPVO) 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 (ReNPVO20-30) (Ur. l. RS, št. 31/20) 

 Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18) 

Območje plana je pomembno z vidika biotske raznovrstnosti. Z 
okoljskim ciljem želimo ohraniti biotsko raznovrstnost območja. 
Poznavanje biotske raznovrstnosti daje argumente za učinkovito 
varstvo narave. Z OPN so predvidene spremembe namenske rabe, ki 
bi ob izvedbi plana prispevale k spremembi stanja na območjih s 
posebnim režimom ravnanja zaradi varstva narave. Z okoljskim ciljem 
želimo preprečiti neustrezne posege v prostor, zaradi katerih bi lahko 
bile prizadete bistvene lastnosti predvsem žive narave ter usmerjati 
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 Konvencija o ohranjanju evropskih prostoživečih rastlin in 

živali ter njihovih naravnih habitatov - Bernska konvencija 
(Ur.l.RS, št. 55(17)/99); 

 Konvencija o biološki raznovrstnosti (Ur.l.RS, št. 30/95) 

 Uredba o habitatnih tipih (Ur.l.RS, št. 112/03, 36/09, 
33/13); 

 Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah 
(Ur.l.RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09,15/14); 

 Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah 
(Ur.l.RS, št. št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. 
US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16 in 62/19) 

 Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v 
rdeči seznam (Ur.l.RS, št. 82/02, 42/10). 

ureditve v prostoru tako, da se o na  celotnem območju plana ohrani 
pogostost in raznolikost habitatnih tipov in habitatov, ki omogočajo 
obstoj številnim ogroženim  živalskim vrstam. 

Odpravljanje posledic 
obremenjevanja okolja, izboljšanje 
porušenega naravnega ravnovesja in 
ponovno vzpostavljanje njegovih 
regeneracijskih sposobnosti (ZVO-1) 

Na območju plana je na biotsko pestrih območjih opazno intenziviranje 
poselitve in kmetijstva. Z okoljskim ciljem želimo zagotoviti odpravljanje 
posledic obremenjevanja okolja oz. izboljšanje porušenega naravnega 
ravnovesja in ponovno vzpostavljanje njegovih regeneracijskih 
sposobnosti. 

Preprečevanje uničenja naravnih 
vrednot in zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti na EPO. 

 Resolucija o Nacionalnem programu varstva okolja 2020-
2030 (ReNPVO20-30) (Ur. l. RS, št. 31/20) 

 Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 
46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18); 

 Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 
48/04, 33/13, 99/13 in 47/18) Pravilnik o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot (Ur.l.RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 
23/15 in 7/19); 

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

 Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja (Ur.l.RS, 130/04, 
53/06, 38/10, 3/11); 

 Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) 
(sprejet na 30. seji Vlade, dne 09. 4. 2015, popravek dveh 
prilog na 38. seji dne 28. 5. 2015) 

Predlagani plan zajema ureditve, ki bi lahko bistveno vplivale na 
lastnosti, zaradi katerih so opredeljene naravne vrednote ter na biotsko 
raznovrstnost zaradi katere so opredeljena EPO. Z okoljskim ciljem 
želimo ohraniti naravne vrednote in biotsko raznovrstnost na EPO. 

Preprečitev škodljivih vplivov na 
varstvene cilje varovanih območij 
(območja Natura 2000 in zavarovana 
območja). 

Predlagani plan zajema spremembe namenske rabe na območju 
občine in umestitev dejavnosti in posegov na varovanih območjih, ki bi 
lahko vplivali na cilje varovanih območij, njihovo celovitost in 
povezanost z učinkom izgube habitata in območja habitatnega tipa, 
učinkom spremembe kakovosti habitata, učinkom spremembe 
abiotskih dejavnikov, učinkom razdrobitve in učinkom na populacijsko 
dinamiko vrst. Z okoljski ciljem želimo preprečiti škodljive vplive na 
varstvene cilje za območji Natura 2000 SAC in SPA Goričko ter za 
zavarovano območje Krajinski park Goričko. 

Ohranjanje in dobro stanje enot 
kulturne dediščine 

 Resolucija o Nacionalnem programu za kulturo 2014 -
2017 

 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Pomen kulturne dediščine je velik in raznolik, saj je pomembna njegova 
ekonomska, prostorska kot tudi družbena kategorija. Navsezadnje je 
tudi ena temeljnih materialnih dobrin, ki zadovoljuje človekove kulturne 
potrebe. OPN vsebuje ukrepe, ki so pomembni z vidika ohranjanja 
kulturne dediščine, kot tudi predvideva posega na posamezne enote 
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kulturne dediščine ali njihovo bližino. Z okoljskim ciljem želimo 
preprečiti neustrezne posege v prostor, zaradi katerih bi lahko bile 
prizadete bistvene lastnosti registrirane nepremične kulturne dediščine 
in arheoloških ostalin, ter usmerjati ureditve v prostoru tako, da se 
ohranijo značilnosti širše okolice, ki opredeljujejo njeno zgodovinsko, 
funkcionalno, prostorsko in simbolno povezanost z enotami kulturne 
dediščine na območju celotnega plana. 

Kvalitetna kulturna krajina 
 Evropska konvencije o krajini  

 
 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Vprašanje razvoja in varstva kulturne krajine s povečevanjem 
zavedanja o pomenu krajin postajajo vedno bolj izrazito. Krajina je 
prostor, kot ga zaznavamo ljudje, je dosežek delovanja in 
medsebojnega vplivanja naravnih in človeških dejavnosti. V krajini 
prebivamo, jo s svojim ravnanjem in delovanjem spreminjamo, 
negujemo in vzdržujemo. Krajina ima večplastno kulturno, okoljsko, 
družbeno - socialno, naravovarstveno, dediščinsko in gospodarsko 
vlogo. Je del posameznikove in narodove identitete. Prav zato je 
varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine velikega pomena. Za 
območje plana je kljub nekaterim neustreznim posegom v prostor v 
preteklosti, značilna velika krajinska pestrost in dobro razpoznavna 
arhitekturna identiteta. Konec koncev se celotna občina nahaja v 
Krajinskem parku Goričko. Z okoljskim ciljem želimo ohraniti 
prepoznavne značilnosti kulturne krajine in njene pokrajinske 
raznovrstnosti na območju celotnega plana. 

Varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz 
okolja 

Ohranjanje in 
izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka 

 Resolucija o Nacionalnem 
programu varstva okolja 2020-
2030 

Znano je, da onesnažen zrak med drugim škodljivo vpliva na zdravje 
ljudi, saj povzroča vnetja dihal, srčne bolezni, pljučnega raka itd. ali na 
ljudi deluje moteče. Pri tem so najbolj ogrožene skupine ljudi otroci, 
starejši ter ljudje s kroničnimi in akutnimi boleznimi. Opisane učinke na 
zdravje ljudi lahko povzroči že relativno majhna količila onesnaževal v 
zraku, pri čemer se negativni učinki na zdravje povečujejo skladno z 
večanjem imisijskih vrednosti onesnaževal v zraku in daljšanjem 
izpostavljenosti ljudi onesnaženemu zraku. Okoljski cilj je določen 
zaradi možnosti umeščanja dejavnosti v prostor, ki bi lahko bile vir 
emisij onesnaževal v zunanji zrak. Z okoljskim ciljem želimo doseči, da 
ne bo prišlo do obremenjevanja prebivalcev z onesnaženim zrakom in 
neprijetnimi vonjavami. Želimo, da bodo nameravane prostorske 
ureditve v okviru plana čim manj obremenjevale prebivalstvo z 
emisijami onesnaževal v ozračje in da mejne imisijske vrednosti 
kazalcev onesnaženja zraka ne bodo presežene. S tem želimo 
preprečiti negativne vplive plana zaradi poslabšanja kakovosti zraka na 
zdravje in počutje ljudi. 

Zagotavljanje oskrbe s 
skladno in zdravstveno 
ustrezno pitno vodo 

 Resolucija o Nacionalnem 
programu varstva okolja 2020-
2030 

Vode so poleg prostora najpomembnejši neobnovljivi naravni vir. Z 
okoljskim ciljem želimo izboljšati razpoložljivost zdravstveno ustrezne 
pitne vode za prebivalstvo celotne občine. 
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Okoljski cilji  Zavezujoči dokument  Obrazložitev izbire okoljskega cilja 
 Strategija prostorskega razvoja 

Slovenije 

Ohranjanje in 
zmanjšanje 
obremenitve 
prebivalcev s hrupom 

 Resolucija o Nacionalnem 
programu varstva okolja 2020-
2030 

 Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije 

 Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju 
(Ur.l.RS, št.  43/18)   

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

Čeprav je zvok koristen in pomemben za življenje človeka, pa lahko 
glasen zvok slabo vpliva na počutje in zdravje ljudi. Govorimo o hrupu 
in ta je skoraj vedno škodljiv za človeka, čeprav se posamezniki nanj 
odzivamo različno. Hrup je vsak zvok, ki vzbuja nemir, moti človeka pri 
delu in škoduje njegovemu zdravju ali počutju. Kot tak predstavlja 
pomembno tveganje za zdravje ljudi in vpliva na kakovost njihovega 
življenja. Z okoljskim ciljem želimo preprečiti izpostavljenost ljudi 
prekomernemu (umetnemu) hrupu v bivalnem okolju in predvsem 
preprečiti prekoračitve mejnih ravni hrupa glede na zahteve 
posameznih območij varstva pred hrupom na območju celotnega 
plana. 

Ohranjanje mirnih 
območij v urbanem 
okolju in na prostem 

 Resolucija o Nacionalnem 
programu varstva okolja 2020-
2030 

 Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije 

 Uredba o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa v okolju 
(Ur.l.RS, št.  105/05,  34/08, 
109/09 in 62/10)   

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

Celotna občina se nahaja v zavarovanem območju Krajinski park 
Goričko. Kakovost zvočne krajine ima posebno vlogo in se lahko v 
prihodnje izkaže kot velika prednost občine. Nasprotno so v urbanem 
okolju viri hrupa običajno bolj pogosto zastopani. Z okoljskim ciljem 
želimo opredeliti območja v urbanem okolju in na prostem, kjer bodo 
vzpostavljene ali trajno ohranjene nizke ravni hrupa.  

Ohranjanje sistema 
samooskrbe s 
kakovostno in lokalno 
pridelano hrano 

 Resolucija o nacionalnem 
programu prehranske politike 
2005 - 2010 

Eden temeljnih pogojev za zdravje ljudi je redno uživanje kakovostne 
in lokalno pridelane hrane. Z okoljskim ciljem želimo preprečiti 
poslabšanje obstoječega sistema dostopnosti do lokalno pridelane 
kakovostne in zdravju koristne hrane zaradi izgube kmetijskih zemljišč. 

 

5.2 Merila in metode vrednotenja vpliva plana na okolje  

 
V nadaljevanju so podana merila (t.j. kazalci stanja okolja) in metode za ugotavljanje in vrednotenje vplivov plana na opredeljene okoljske cilje plana. V naslednji 
preglednici so za vsak posamezen okoljski cilj navedeni izbrani okoljski kazalci oz. kazalci stanja okolja, s pomočjo katerih se bodo v nadaljevanju vrednotili 
vplivi izvedbe plana na doseganje okoljskih ciljev. Kazalci stanja okolja so javno dostopni podatki o stanju okolja na območju občine Gornji Petrovci, ter drugi 
kazalci, ki so opredeljeni na podlagi analize okoljskih izhodišč, ki zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov plana. Izbrali smo le tiste kazalce stanja okolja, ki so 
po naši oceni najbolj značilni za izbrani okoljski cilj, ničelno stanje in značilnosti plana, katere se v nadaljevanju da ustrezno opisati in ovrednotiti in ki so hkrati 
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razpoložljivi za območje plana. Vsi izbrani kazalci po naši presoji omogočajo ustrezno presojo na ravni obravnavanega plana dopolnjenega po izvedeni javni 
razgrnitvi. 

Metoda vrednotenja vpliva plana dopolnjenega po izvedeni javni razgrnitvi na okoljske cilje temelji na uporabi velikostne lestvico, ki jo predpisuje 11. člen Uredbe 
o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. št. 73/05). 

Preglednica 11: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »ohranjanje dobrega stanja površinskih voda«.  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 način zbiranja, odvajanja in 
čiščenja KOV in padavinskih 
odpadnih voda  

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do ustreznega načina odvajanja KOV in padavisnkih odpadnih voda, 
kakovost voda se zaradi tega ne bo poslabšala oz. se bo izboljšala. 

B vpliv je nebistven / 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do ustreznega načina odvajanja KOV in padavisnkih odpadnih 
voda, kakovost voda se zaradi tega ne bo poslabšala. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do neustreznega načina odvajanja KOV in padavisnkih odpadnih voda, 
kakovost voda se bo poslabšala. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do neustreznega načina odvajanja KOV in padavisnkih odpadnih voda, 
kakovost voda se bo močno poslabšala. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o vodah in obremenitvah voda. 

 

Preglednica 12: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »ohranjanje in izboljšanje ekološkega stanja površinskih 
voda«.  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 hidromorfološke značilnosti 
celinskih voda 

 površina stavbnih zemljišč na 
priobalnih zemljiščih celinskih 
voda 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 izboljšanja hidromorfoloških značilnosti celinskih voda (izvedene bodo renaturacije), novi posegi se 

bodo izogibali vodotokom in odprtim vodnim površinam, 
 zmanjšanja površin stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih celinskih voda. 

B vpliv je nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 izvedeni bodo sonaravni posegi v vodotoke, hidromorfološki razred vodotokov se zaradi tega ne bo 

poslabšal, 
 stagnacije ali majhnega povečanja površin stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih celinskih voda. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 hidromorfološke značilnosti vodotokov se ne bodo bistveno spremenile oz. se bodo izboljšale, novi 

posegi v vodotoke in odprte vodne površine se bodo izvajali na sonaraven način, 
 stagnacije ali zmanjšanja površin stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih celinskih voda. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 poslabšanja hidromorfoloških značilnosti celinskih voda, 
 velikega povečanja površin stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih celinskih voda. 
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Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 zelo velikega poslabšanja hidromorfoloških značilnosti celinskih voda, 
 zelo velikega povečanja površin stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih celinskih voda. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o ekološkem stanju voda. 

 

Preglednica 13: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »zmanjšanje hipnega odtoka padavinskih voda z urbanih 
površin«. 

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 način zbiranja in odvajanja 
padavinskih odpadnih voda 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do ustreznega načina zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih voda. 

B vpliv je nebistven / 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do ustreznega načina zbiranja in odvajanja padavinskih 
odpadnih voda. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do neustreznega načina zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih voda, 
zlasti v bližini vodotokov. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do povsem neustreznega načina zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih 
voda, zlasti v bližini vodotokov. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o padavinskih vodah. 

 

Preglednica 14: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »zagotavljanje nizke stopnje ogroženosti pred škodljivim 
delovanjem voda«. 

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 površina stavbnih zemljišč na 
poplavnih območjih 

 površina stavbnih zemljišč na 
erozijskih območjih 

 število in stanje evidentiranih 
zemeljskih plazov in drugih 
erozijskih pojavov 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 zmanjšanja površin stavbnih zemljišč na poplavnih območjih, 
 zmanjšanja površin stavbnih zemljišč na erozijsko ogroženih območjih oz. stavbna zemljišča se bodo iz 

poplavnih območij izvzela, 
 erozijski pojavi (zemeljski plaz ipd.) se bodo sanirali, novi se zaradi posegov v prostor ne bodo pojavili. 

B vpliv je nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 majhnega povečanja površin stavbnih zemljišč na poplavnih območjih, na zemljiščih bodo veljale 

ustrezne omejitve, 
 majhnega povečanja površin stavbnih zemljišč na erozijsko ogroženih območjih, na zemljiščih bodo 

veljale ustrezne omejitve, ki izhajajo iz geomehanskega poročila. 
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Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 zmanjšanja površin stavbnih zemljišč na poplavnih območjih in določitve ustrezne PNRP oz. stavbna 

zemljišča se bodo iz poplavnih območij izvzela, 
 zmanjšanja, stagnacije ali majhnega povečanja površin stavbnih zemljišč na erozijsko ogroženih 

območjih, na zemljiščih bodo veljale ustrezne omejitve, ki izhajajo iz geološko geomehanskega 
poročila, 

 erozijski pojavi (zemeljski plaz ipd.) se bodo sanirali, novi se zaradi posegov v prostor ne bodo pojavili. 

D vpliv je bistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 velikega povečanja površin stavbnih zemljišč na poplavnih območjih, 
 velikega povečanja površin stavbnih zemljišč na erozijsko ogroženih območjih, 
 število erozijskih pojavov (zemeljski plazovi, usadi ipd.) se bo zaradi posegov v prostor povečalo. 

E vpliv je uničujoč 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 zelo velikega povečanja površin stavbnih zemljišč na poplavnih območjih, 
 zelo velikega povečanja površin stavbnih zemljišč na erozijsko ogroženih območjih, 
 število erozijskih pojavov (zemeljski plazovi, usadi ipd.) se bo zaradi posegov v prostor zelo močno 

povečalo. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o visokih vodah ter erozijskih območjih in pojavih. 

 
Preglednica 15: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »varčna raba in ohranjanje tal«.  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 delež pozidanih površin 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do stagnacije ali zmanjšanja pozidanih površin (npr. renaturacije). 

B vpliv je nebistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do majhnega povečanja pozidanih površin, vendar OPN predvideva ustrezno 
ravnanje s tlemi. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do stagnacije ali zmanjšanja pozidanih površin, ali pa bo 
prišlo do povečanja pozidanih površin, vendar bo zaradi omilitvenih ukrepov prišlo do ustreznega ravnanja 
s tlemi. 

D vpliv je bistven Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do velikega povečanja pozidanih površin. 
E vpliv je uničujoč Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zelo velikega povečanja pozidanih površin. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenega plana na tla ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenem planu 
ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju tal. 

 

Preglednica 16: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »ohranjanje gozdov«.  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
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Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 površine gozdov po namenski in 
dejanski rabi 

 površine gozdov s prvo stopnjo 
poudarjenosti gozdnih funkcij 

 stagnacije oz. povečanja površin gozdov, 
 stagnacije oz. povečanja površin gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij. 

B vpliv je nebistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 majhnega zmanjšanja površin gozdov, 
 majhnega zmanjšanja površin gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 stagnacije oz. povečanja površin gozdov, 
 stagnacije oz. povečanja površin gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 velikega zmanjšanja površin gozdov, 
 velikega zmanjšanja površin gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 zelo velikega zmanjšanja površin gozdov, 
 zelo velikega zmanjšanja površin gozdov s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenega plana na gozd ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenem 
planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o gozdovih. 

 

Preglednica 17: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »ohranjanje kmetijskih zemljišč«.  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 površine kmetijskih zemljišč po 
namenski in dejanski rabi 

 površina kmetijskih zemljišč z 
izvedenimi agrarnimi 
operacijami 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 stagnacije ali povečanja površin kmetijskih zemljišč, 
 stagnacije ali povečanja površin kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi operacijami. 

B vpliv je nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 majhnega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč, vendar pogoji za izvajanje kmetijske dejavnosti v občini 

zaradi tega ne bodo bistveno prizadeti, 
 neznatnega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi operacijami. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 majhnega zmanjšanja ali stagnacije površin kmetijskih zemljišč oz. povečanja površin kmetijskih 

zemljišč, vendar pogoji za izvajanje kmetijske dejavnosti v občini zaradi tega ne bodo bistveno 
prizadeti, 

 nebistvenih sprememb ali povečanja površin kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi operacijami 

D vpliv je bistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 velikega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč, pogoji za izvajanje kmetijske dejavnosti v občini bodo 

zaradi tega močno omejeni, 
 velikega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi operacijami 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 zelo velikega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč, v občini ne bo več pogojev za izvajanje kmetijske 

dejavnosti, 
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Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 
 zelo velikega zmanjšanja ali celo izgube kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi operacijami. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenega plana na kmetijska zemljišča ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o 
predvidenem planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o kmetijskih zemljiščih. 

 

Preglednica 18: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na doseganje ciljev za biodiverziteto (živalstvo, rastlinstvo in habitatni tipi) 

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 pomen območja za zavarovane 
in/ali ogrožene živalske in 
rastlinske vrste 

 pomen območja za prisotne 
habitatne tipe, s poudarkom na 
tistih, ki se prednostno ohranjajo 
v ugodnem stanju 
ohranjanje lastnosti, procesov in 
struktur, ki so pomembne za 
ohranjanje biotske raznovrstnosti 

 prisotnost in razširjenost 
tujerodnih vrst 

 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Vplivi oziroma učinki plana bodo ohranjali obstoječe stanje ali povečali biološko raznovrstnost, ohranjali ali 
povečali obseg ogroženih, redkih in prednostnih habitatnih tipov in habitatov vrst, ohranjali ali izboljšali 
naravno ravnovesje. 

B vpliv je nebistven 
Občasna prisotnost manjšega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst le na tistih območjih, ter 
nebistven vpliv nanje; ni uničenja ali fragmentacije redkih, ogroženih in prednostnih habitatnih tipov ter 
habitatov vrst. Minimalno porušenje naravnega ravnovesja. Specifični ukrepi niso predvideni. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Stalna prisotnost ogroženih, redkih in/ali zavarovanih vrst, katerih populacije se ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov bistveno ne zmanjšajo. Fragmentacijo ali delno uničenje redkih, ogroženih in prednostnih 
habitatnih tipov in habitatov vrst, porušenje naravnega ravnovesja ter prekinitev migracijskih poti je možno 
omiliti z učinkovitimi ukrepi.  

D vpliv je bistven 

Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst, katerih populacije se zaradi plana 
bistveno zmanjšajo, bistveno uničenje redkih, ogroženih in prednostnih habitatnih tipov in habitatov vrst, 
bistveno porušenje naravnega ravnovesja, prekinitev migracijskih poti. Učinkoviti omilitveni ukrepi niso 
možni. 

E vpliv je uničujoč 

Stalna prisotnost večjega števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst ter kritično zmanjšanje ali popolno 
uničenje njihovih populacij, kritično uničenje ali fragmentacija redkih, redkih, prednostnih in ogroženih 
habitatov, popolna prekinitev migracijskih poti in kritično porušenje naravnega ravnovesja. Velika verjetnost 
izumrtja katere od vrst. Učinkoviti omilitveni ukrepi niso možni. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplivov predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o biotski raznovrstnosti in habitatnih tipih. 

 

Preglednica 19: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na doseganje ciljev za naravne vrednote  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 Vpliv na naravno vrednoto 
(uničenje, sprememba strukture 
in funkcije naravne vrednote). 

 Stanje naravnih vrednot. 
 Ohranjanje lastnosti, procesov in 

struktur, zaradi katerih je del 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Vpliva na naravne vrednote ne bo ali bo pozitiven. 

B vpliv je nebistven 
Naravne vrednote ne bodo pomembno prizadete oz. bo vpliv nebistven. Pri pripravi plana je potrebno 
upoštevati standardne in zakonsko predpisane ukrepe, specifični ukrepi niso predvideni. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Vitalni deli naravne vrednote ne bodo prizadeti. Za preprečitev bistvenih vplivov plana so možni učinkoviti 
omilitveni ukrepi.  
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Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 
narave opredeljen za naravno 
vrednoto. D vpliv je bistven 

Vitalni del naravnih vrednot bo prizadet, vplivi plana na naravne vrednote in njihov varstveni režim bodo 
bistveni in jih ni mogoče omiliti. 

E vpliv je uničujoč 
Naravna vrednota oz. več njih bo popolnoma uničenih, vplivi plana na naravne vrednote in njihov varstveni 
režim bodo uničujoči. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o naravnih vrednotah. 

 
Preglednica 20: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na doseganje ciljev za ekološko pomembna območja (EPO). 

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 Prisotnost in razširjenost vrst in 
HT ključnih za ekološko 
pomembno območje. 

 Ohranjenost celovitosti in biotske 
raznovrstnosti na ekološko 
pomembnem območju. 

 Ohranjenost lastnosti, procesov 
in struktur, zaradi katerih je del 
narave opredeljen kot ekološko 
pomembno območje 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Vpliva na ekološko pomembno območje, na njegovo celovitost, povezanost in biodiverziteto ne bo ali bo 
pozitiven. 

B vpliv je nebistven 
Ekološko pomembno območje, njegova celovitost, povezanost in biodiverziteta ne bodo pomembno 
prizadeti oz. bo vpliv nebistven. Specifični ukrepi niso predvideni. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Vplivi plana na ekološko pomembno območje, na njegovo celovitost, povezanost in biodiverziteto bodo ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov nebistveni in posledično ne bodo škodljivi. 

D vpliv je bistven 
Vplivi plana na ekološko pomembno območje, na njegovo celovitost, povezanost in biodiverziteto bodo 
bistveni in jih ni mogoče omiliti (znatno poslabšanje stanja vrste ali habitatnega tipa zaradi katerih je 
območje razglašeno kot EPO). 

E vpliv je uničujoč 
Vplivi plana na ekološko pomembno območje, na njegovo celovitost, povezanost in biodiverziteto bodo 
uničujoči (izumrtje/izginotje vrste ali habitatnega tipa oz. več njih, zaradi katerih je območje razglašeno kot 
EPO). 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o ekološko pomembnih območjih. 

 
Preglednica 21: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na doseganje ciljev za varovana območja (območja Natura 2000 in 
zavarovana območja). 

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 Stanje in razširjenost 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov. 

 Ohranjenost notranjih con 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov. 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Vplivi oziroma učinki plana bodo ohranjali obstoječe stanje ali celo izboljšali stanje varovanih območij. 

B vpliv je nebistven 
Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost bodo 
nebistveni. Specifični ukrepi niso predvideni. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Vpliv plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost ne 
bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 
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Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 
 Ohranjenost lastnosti, procesov 

in struktur, zaradi katerih je del 
narave opredeljen za varovano 
območje. 

 Stanje zavarovanega območja. 
 Stanje in razširjenost 

zavarovanih vrst in habitatnih 
tipov, ki se prednostno ohranjajo, 
na zavarovanih območjih. 

D vpliv je bistven 

Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost bodo 
bistveni in jih ni mogoče omiliti (znatno poslabšanje stanja vsaj ene vrste ali habitatnega tipa zaradi katerih 
je območje razglašeno kot Natura 2000 območje oz. degradacija prvin, zaradi katerih je neko območje 
zavarovano). 

E vpliv je uničujoč 
Vplivi plana na varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter na povezanost bodo 
uničujoči (izumrtje/izginotje vsaj ene vrste ali habitatnega tipa zaradi katerih je območje razglašeno kot 
Natura 2000 območje oz. popolna degradacija prvin, zaradi katerih je neko območje zavarovano). 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih 
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o varovanih območjih območjih. 

 
Preglednica 22: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »ohranjanje in dobro stanje enot kulturne dediščine«.  

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 število enot in ocena stopnje 
ogroženosti enot kulturne 
dediščine 

 ohranjanje arheoloških ostalin 
izven območij arheoloških 
najdišč vpisanih v RKD 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 število registriranih enot KD se ne bo spremenilo oz. se bo povečalo. Na območje enote KD ali v njeno 

bližino ne bodo segali posegi, zaradi česar enota KD ne bo ogrožena oz. se bo zaradi izvedbe OPN 
ogroženost enote zmanjša, 

 novih posegov v zemeljske plasti s prisotnostjo arheoloških ostalin izven območij arheoloških najdišč 
vpisanih v RKD, vendar bo zagotovljeno njihovo ustrezno varstvo, oz. do posegov v zemeljske plasti s 
prisotnostjo arheoloških ostalin ne bo prišlo. 

B vpliv je nebistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 na območje enot KD ali v njihovo bližino bodo segali posegi, vendar se ogroženost enot KD zaradi tega 

ne bo povečala, 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 število registriranih enot KD se ne bo spremenilo oz. se bo povečalo. Na območje enote KD ali v njeno 

bližino bodo segali posegi, vendar enota KD zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov ne bo ogrožena oz. se 
bo ogroženost enote zmanjša, 

 ustreznega ohranjanja arheoloških ostalin izven območij arheoloških najdišč vpisanih v RKD oz. do 
posegov v zemeljske plasti s prisotnostjo arheoloških ostalin ne bo prišlo. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 število registriranih enot KD se bo močno zmanjšalo, ogroženost enot KD se bo močno povečala,  
 posegov v zemeljske plasti s prisotnostjo arheoloških ostalin, ki pa ne bodo ustrezno ohranjene. 

E vpliv je uničujoč 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 število registriranih enot KD se bo zelo močno zmanjšalo, ogroženost enot KD se bo povečala v tolikšni 

meri, da bo prišlo do uničenja enot KD,  
 posegov v zemeljske plasti s prisotnostjo arheoloških ostalin, pri čemer bodo arheološke ostaline trajno 

uničene. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenega plana na kulturno dediščino ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o 
predvidenem planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o kulturni dediščini. 
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Preglednica 23: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »kvalitetna kulturna krajina«. 

Merila oz. kazalci stanja okolja 
Metoda vrednotenja 

Velikostni razred Razlaga 

 prisotnost prepoznavnih 
značilnosti prostora  

 površina kmetijskih zemljišč z 
izvedenimi agrarnimi operacijami 

 površina stavbnih zemljišč na 
območju Krajinskega parka 
Goričko 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do:  
 ohranjanja ali povečanja prepoznavnih značilnosti prostora, 
 izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja kulturne krajine na območjih izvedenih agrarnih operacij, nove 

agrarne operacije se ne bodo izvajale, 
 stagnacije ali povečanja površin stavbnih zemljišč v Krajinskem parku Goričko. 

B vpliv je nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do:  
 nekaterih manj ustreznih posegov v prostor, vendar prepoznavne značilnosti prostora zaradi tega ne 

bodo zmanjšane, 
 novih agrarnih operacij, ki pa bodo upoštevale načela vzdržnega poseganja v kulturno krajino, 
 zmanjšanja površin stavbnih zemljišč v Krajinskem parku Goričko. 

C 
vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 ohranjanja ali povečanja prepoznavnih značilnosti prostora, 
 izvajanja ukrepov za izboljšanje stanja kulturne krajine na novih in/ali obstoječih območjih izvedenih 

agrarnih operacij, 
 stagnacije ali povečanja površin stavbnih zemljišč v Krajinskem parku Goričko. 

D vpliv je bistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do:  
 zmanjšanja prepoznavnih značilnosti prostora, identiteta prostora bo slabo razpoznavna,  
 novih agrarnih operacij, ki ne bodo upoštevale načela vzdržnega poseganja v kulturno krajino, 
 velikega zmanjšanja površin stavbnih zemljišč v Krajinskem parku Goričko. 

E vpliv je uničujoč 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do:  
 velikega zmanjšanja prepoznavnih značilnosti prostora, identiteta prostora bo izgubljena, 
 novih agrarnih operacij, ki bodo povzročile degradacijo kulturne krajine, 
 zelo velikega zmanjšanja površin stavbnih zemljišč v Krajinskem parku Goričko. 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Vplive predvidenega plana na krajino ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenem 
planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o krajini. 

 

Preglednica 24: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja«. 

Okoljski cilji plana 
Merila oz. kazalci 
stanja okolja 

Metoda vrednotenja 
Velikostni razred Razlaga 

Ohranjanje sistema 
samooskrbe s 
kakovostno in 
lokalno pridelano 
hrano 

 površine 
kmetijskih zemljišč 
in njiv na 
prebivalca  

A 
ni vpliva oziroma 
je pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN se bo površina kmetijskih zemljišč ter pridelovalnih površin (njiv) na prebivalca 
občine povečala. 

B 
vpliv je 
nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do majhnega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč oz. pridelovalnih 
površin (njiv) na prebivalca občine, vendar se potencial za pridelavo hrane ne bo bistveno zmanjšal. 

C 
vpliv je 
nebistven zaradi 
izvedbe 

Zaradi omilitvenih ukrepov bo prišlo do stagnacije ali povečanja površin kmetijskih zemljišč ter 
pridelovalnih površin (njiv) na prebivalca občine. 
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Okoljski cilji plana 
Merila oz. kazalci 
stanja okolja 

Metoda vrednotenja 
Velikostni razred Razlaga 

omilitvenih 
ukrepov 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do velikega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč oz. pridelovalnih 
površin (njiv) na prebivalca občine, možnost zagotavljanja prehranske samooskrbe bo bistveno 
zmanjšana. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zelo velikega zmanjšanja površin kmetijskih zemljišč oz. 
pridelovalnih površin (njiv) na prebivalca občine, zaradi česar bo prišlo do velikega upada dejanske 
in potencialne preskrbe z lokalno pridelano hrano ali pa ta ne bo več mogoča. 

X 
ugotavljanje 
vpliva ni možno 

Vplive predvidenega plana na prehransko samooskrbo ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja 
podatkov o predvidenem planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o prehranski samooskrbi. 

 

Ohranjanje in 
izboljšanje 
kakovosti 
zunanjega zraka  

 število in dolžina 
stikov konfliktnih 
območij 

 število IPPC 
zavezancev 

 delež rabe OVE  
 število večjih virov 

vonjav 
 število pritožb 

zaradi neprijetnih 
vonjav  

A 
ni vpliva oziroma 
je pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 stikov konfliktnih območij ne bo, novi ne bodo nastali, 
 število IPPC zavezancev se ne bo spremenilo, 
 povečanja rabe OVE, 
 zmanjšanja števila večjih virov vonjav, 
 zmanjšanja število pritožb zaradi neprijetnih vonjav oz. jih ne bo več. 

B 
vpliv je 
nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do:  
 stagnacije števila večjih virov vonjav, 
 število IPPC zavezancev se bo povečalo, vendar mejne vrednosti onesnaževal v zraku zaradi 

tega ne bodo presežene. 

C 

vpliv je 
nebistven zaradi 
izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 stikov konfliktnih območij ne bo, novi ne bodo nastali, 
 število IPPC zavezancev se bo povečalo, vendar mejne vrednosti onesnaževal v zraku zaradi 

tega ne bodo presežene, 
 povečanja rabe OVE, 
 zmanjšanja števila večjih virov vonjav, 
 zmanjšanja število pritožb zaradi neprijetnih vonjav oz. jih ne bo več. 

D vpliv je bistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 povečanja števila in dolžine stikov konfliktnih območij, 
 število IPPC zavezancev se bo povečalo, mejne vrednosti onesnaževal v zraku bodo zaradi tega 

presežene, 
 velikega zmanjšanja rabe OVE, 
 velikega povečanja števila večjih virov vonjav, 
 velikega povečanja število pritožb zaradi neprijetnih vonjav. 

E vpliv je uničujoč 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 velikega povečanja števila in dolžine stikov konfliktnih območij, 
 število IPPC zavezancev se bo povečalo, mejne vrednosti onesnaževal v zraku bodo zaradi tega 

zelo presežene, 
 zelo velikega zmanjšanja rabe OVE, 
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Okoljski cilji plana 
Merila oz. kazalci 
stanja okolja 

Metoda vrednotenja 
Velikostni razred Razlaga 

 zelo velikega povečanja števila večjih virov vonjav, 
 zelo velikega povečanja število pritožb zaradi neprijetnih vonjav. 

X 
ugotavljanje 
vpliva ni možno 

Vplive predvidenega plana na ohranjanje in izboljšanje kakovosti zunanjega zraka ni mogoče ugotoviti 
zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenem planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem 
stanju kakovosti zraka. 

 

Zagotavljanje 
oskrbe s skladno in 
zdravstveno 
ustrezno pitno vodo 

 število 
prebivalcev, ki se 
s pitno vodo 
oskrbuje iz 
javnega VS  

A 
ni vpliva oziroma 
je pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do povečanja števila prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje iz javnega 
VS. 

B 
vpliv je 
nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do stagnacije ali majhnega zmanjšanja števila prebivalcev, ki se s pitno 
vodo oskrbuje iz javnega VS. 

C 

vpliv je 
nebistven zaradi 
izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do povečanja števila prebivalcev, ki se s pitno vodo 
oskrbuje iz javnega VS. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do velikega zmanjšanja števila prebivalcev, ki se s pitno vodo oskrbuje 
iz javnega VS. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zelo velikega zmanjšanja števila prebivalcev, ki se s pitno vodo 
oskrbuje iz javnega VS. 

X 
ugotavljanje 
vpliva ni možno 

Vplive predvidenega plana na pitno vodo ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o 
predvidenem planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o obstoječem stanju pitne vode. 

 

Ohranjanje in 
zmanjšanje 
obremenitve 
prebivalcev s 
hrupom 

 število in dolžina 
stikov konflikti 
območij 

 določitev SVPH za 
PNRP in mej med 
območji z II., III. in 
IV. stopnjo varstva 
pred hrupom na  
območju poselitve 

A 
ni vpliva oziroma 
je pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 novi stiki konfliktnih območij ne bodo nastali,  
 ustrezno določenih SVPH za PNRP in mej med II., III. in IV. SVPH na območju poselitve 

B vpliv je nebistven / 

C 

vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do: 
 novi stiki konfliktnih območij ne bodo nastali,  
 ustrezno določenih SVPH za PNRP in mej med II., III. in IV. SVPH na območju poselitve. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 povečanja števila in dolžine stikov konfliktnih območij,  
 neustrezno določenih SVPH in mej med II., III. in IV. SVPH. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do: 
 zelo velikega povečanja števila in dolžine stikov konfliktnih območij,  
 neustrezno  določenih  SVPH  in  mej  med  II.,  III.  in  IV.  SVPH. 

X 
ugotavljanje 
vpliva ni možno 

Vplive predvidenega plana na hrup ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o 
predvidenem planu ali zaradi pomanjkanja podatkov o obremenitvi prebivalcev s hrupom. 
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Okoljski cilji plana 
Merila oz. kazalci 
stanja okolja 

Metoda vrednotenja 
Velikostni razred Razlaga 

 

Povečanje števila 
telesno in športno 
aktivnih prebivalcev 

 delež zelenih 
površin in površin 
za šport in 
rekreacijo 

A 
ni vpliva oziroma 
je pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do povečanja deleža zelenih površin ter površin za šport in  
rekreacijo, površine bodo ustrezno urejene in dostopne širokemu krogu uporabnikov. 

B 
vpliv je 
nebistven 

Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do nebistvenega zmanjšanja deleža zelenih površin ter površin za  
šport in rekreacijo, površine bodo ustrezno urejene in dostopne širokemu krogu uporabnikov. 

C 

vpliv je 
nebistven zaradi 
izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov bo prišlo do povečanja deleža zelenih površin ter povečanja  
deleža površin za šport in rekreacijo, površine bodo ustrezno urejene in dostopne širokemu krogu  
uporabnikov. 

D vpliv je bistven 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do velikega zmanjšanja deleža zelenih površin ter površin za šport in  
Rekreacijo oz. bodo te dostopne le določenim skupinam prebivalcev. 

E vpliv je uničujoč 
Zaradi izvedbe OPN bo prišlo do zelo velikega zmanjšanja deleža zelenih površin ter površin za  
šport in rekreacijo, oz. jih ne bo več. 

X 
ugotavljanje 
vpliva ni možno 

Vplive predvidenih posegov v OPN ni mogoče ugotoviti zaradi pomanjkanja podatkov o predvidenih  
posegih ali zaradi pomanjkanja podatkov o stanju okolja. 

 
 

6. PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH PLANA DOPOLNJENEGA PO IZVEDENI JAVNI RAZGRNITVI   

6.1  Vplivi plana na zastavljene okoljske cilje 

6.1.1 Okoljski cilj »ohranjanje dobrega stanja površinskih voda« 

 
Preglednica 25: Merila oz. kazalci stanja okolja in metoda vrednotenja vpliva plana na okoljski cilj »ohranjanje dobrega stanja površinskih voda«. 
 

Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Način zbiranja, 
odvajanja in čiščenja 
KOV in padavinskih 
odpadnih voda 

Na območju širitve peskokopa Kuštanovci 
I, EUP ST_13 z namensko rabo LN, se 

nahaja neimenovan vodotok. Čez vzhodni 
rob območja pridobivalnega prostora (na 

ozemlju občine Gornji Petrovci) teče 
neimenovani potok v dolžini ca. 150 m.  

Potok izvira znotraj pridobivalnega 
prostora, na meji med občinama Gornji 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden in dolgoročen vpliv: 

Iz rudarskega projekta izhaja, da težav s ponikanjem padavinskih voda pri dosedanjem 
izkoriščanju peskokopa Kuštanovci ni bilo. Tudi ob obilnejših padavinah se ne pričakuje 
koncentriranih in večjih dotokov vode /32/. Padavinske vode bodo pretežno razpršeno 
ponikale v tla na območju celotnega peskokopa.  

Na območju peskokopa Kuštanovci je predvidena oskrba strojev z naftnimi derivati 
neposredno s pretakanjem iz cisterne za prevoz goriv. Kot izhaja iz rudarskega projekta, 
se bodo na mestu pretakanja namestile lovilne posode, katere bodo preprečile razlitje goriv 
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Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Petrovci in Puconci in se po ca. 700 m 
(izven pridobivalnega prostora) združi z 

drugim neimenovanim vodotokom, katera 
nato skupaj tečeta kot Mala Krka. Struga je 

občasno suha (na podlagi terenskega 
ogleda dne 21.6.2019) iz česar sklepamo, 

da gre za hudourniški vodotok. 

V obstoječem stanju v pridobivalnem 
prostoru peskokopa ni odpadnih voda, ki bi 

se stekale v potok. 

oz. pronicanje le teh v tla. V pridobivalnem prostoru hranjenje goriv ne bo dopustno. 
Predvidena je pralna ploščad – ploščad za prečrpavanje goriv z lovilcem olj. Rudarski 
projekt tudi predvideva ravnanje z odpadnimi olji na način, da se prepreči onesnaženje 
voda in tal. /32/  

Zaradi odstranitve vegetacije in pridobivanja mineralne surovine obstaja nevarnost spiranja 
onesnaženih padavinskih voda iz pridobivalnega prostora v vodotok (predvsem 
onesnaženje z emisijami prašnih delcev, peska ipd.), zlasti ob močnejših ali dologotrajneših 
padavinah.  

Na območju pobude št. 190 v EUP ST_17 z predvideno namensko rabo IG obstaja 
nevarnost odtekanja onesnaženih padavinskih voda iz večjih utrjenih površin v bližnji 
vodotok (Peskovski potok).  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 

6.1.2 Okoljski cilj »ohranjanje in izboljšanje ekološkega stanja celinskih voda« 

Preglednica 26: Opredelitev vplivov izvedbe plana na »ohranjanje in izboljšanje ekološkega stanja celinskih voda«. 

Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Hidromorfološke 
značilnosti celinskih 
voda 

Vodotoki so na območju pretežno ohranili 
visoko stopnjo naravne ohranjenosti, tudi 
zaradi dejstva, ker se nahajajo v njihovem 

povirju. 

Mala Krka se na območju občine uvršča v 
1., 1-2., 2., 2-3. in 3. hidromorfološki 

razred. 

Peskovski potok se uvršča v 1. in 2. 
hidromorfološki razred. 

Ratkovski in Krnski potok se uvrščata v 1. 
hidromorfološki razred. 

Koritniški potok se uvršča v 1., 1-2. in 2. 
hidromorfološki razred. 

Bezjakov potok se uvršča v 1-2. in 2. 
hidromorfološki razred. 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden in dolgoročen vpliv: 

OPN določa, da bodo na vodnem in priobalnem zemljišču posegi dovoljeni izjemoma v 
primerih, ki jih določajo predpisi o vodah. Na vodnih in priobalnih zemljiščih bodo 
prepovedani posegi, ki bi lahko ogrožali stabilnost vodnih in priobalnih zemljišč, 
zmanjševali varnost pred škodljivim delovanjem voda, ovirali normalen pretok vode, plavin 
in plavja ter onemogočili obstoj in razmnoževanje vodnih in obvodnih organizmov. 

Pri načrtovanju gospodarske javne infrastrukture bo predvideno čim manjše število 
prečkanj vodotokov. V prostoru z majhnim deležem gozda bo treba objekte linijske 
infrastrukture načrtovati tako, da se bo v čim večji meri izogibala obvodni vegetaciji. 

Na območju naravnih vrednot bodo dopustne le vodnogospodarske ureditve, ki se  izvajajo 
sonaravno in tako, da se ne bo ogrozilo obstoja naravne vrednote - ne bo se spreminjalo 
količine vode, hitrosti pretoka, prostorske in časovne razporeditve voda, smeri toka, oblike 
in dna struge vodotoka.  Poseg  v  obrežno  vegetacijo  bo  dopusten  le zaradi vzdrževalnih 
del in čiščenja, pri čemer se bistveno ne bodo spremenile vidne  in funkcionalne lastnosti 
naravne vrednote.  



ZEU - družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. SOBOTA                          Lučka, okoljske in prostorske študije, 
             Staneta Rozmana 5                                                                                                                   Vanja Šendlinger, s.p.  

46 
 

Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Adrijanski potok se uvršča v 1-2. 
hidromorfološki razred. 

Za ostale potoke hidromorfološki razredi 
niso določeni. 

Hidromorfološki 
razred 

Dolžina 
(m) 

Delež 
(%) 

1 17.372 37,9 
1-2 11.607 25,3 
2 13.253 28,9 

2-3 1.866 4,1 
3 1.716 3,7 

Skupaj 45.814 100 
 

Na območju širitve peskokopa Kuštanovci 
I, EUP ST_13 z namensko rabo LN, se 

nahaja neimenovan vodotok. Čez vzhodni 
rob območja pridobivalnega prostora (na 

ozemlju občine Gornji Petrovci) teče 
neimenovani potok v dolžini ca. 150 m.  

Potok izvira znotraj pridobivalnega 
prostora, na meji med občinama Gornji 
Petrovci in Puconci in se po ca. 700 m 
(izven pridobivalnega prostora) združi z 

drugim neimenovanim vodotokom, katera 
nato skupaj tečeta kot Mala Krka. Struga je 

občasno suha (na podlagi terenskega 
ogleda dne 21.6.2019) iz česar sklepamo, 
da gre za hudourniški vodotok. Vodotok 

sodi med naravne vodotoke, posegi 
človeka v vodotok niso opazni (na podlagi 

terenskega ogleda dne 21.6.2019) 

Na celotnem območju občine bodo dovoljene agrarne operacije, razen melioracij za 
namene osuševanja ter zahtevnih agromelioracij. Agrarne operacije bi lahko imele vpliv na 
urejanje vodotokov.  

OPN na področju vodnega gospodarstva načrtuje čiščenje in ureditev manjših vodotokov 
in površinskih odvodnikov, ki niso v pristojnosti države, zaradi zagotovitve poplavne 
varnosti in možnosti odvoda padavinskih voda iz naselij. 

Regulirane vodotoke se bo vzdrževalo tako, da se omogoči obnovo naravnih procesov in 
izboljšuje njihovo hidromorfološko stanje. Na akumulacijah, ki se uporabljajo v turistične in 
druge namene, se bo ohranjala tudi biotopska namembnost mirne cone. 

Na območju Križevskega jezera na desnem in levem bregu Male Krke (EUP 
KR_10_OPPN) je predvidna ureditev zelenih površin (PNRP je ZD) za turistične namene. 
Na delu območja (vzhodni rob mokrišča) se v dopolnjenem osnutku OPN predvidena 
namenska raba CD spreminja v zelene površine s podrobno namensko rabo ZD, saj 
gradnja objektov ni več predvidena. Natančen program in predvidene ureditve na območju 
EUP KR_10 bodo določene v fazi OPPN. 

Ureditev zelenih površin je predvidena tudi dolvodno od predvidene zajezitve na manjšem, 
levem pritoku Meraka v naselju Martinje (EUP MA_9_OPPN, PNRP je ZD). Na tem 
območju je po veljavnem prostorskem aktu veljala dvojna namenska raba, t.j. K2 in VC.  
Natančen program in predvidene ureditve na območju EUP bodo določene v fazi OPPN. 

V dopolnjenem osnutku OPN je bila vključena opredelitev novega območja za gospodarske 
dejavnosti v naselju Stanjevci, v dolini Bezjakovega potoka. V okoljskem poročilu iz 
novembra 2012, ki ga je izdelalo podjetje MEAR d.o.o., je bilo ocenjeno, da izvedba plana 
ne bo imela vpliva na kakovost površinskih voda. Pristojno ministrstvo je na podlagi 
dopolnjenega osnutka OPN in okoljskega poročila januarja 2013 izdalo pozitivno mnenje 
na dopolnjen osnutek OPN. Po izvedeni javni razgrnitvi je v planu predvidena prestavitev 
lokacije območja IG nekoliko bolj severno od prvotno predvidene, in sicer zaradi ugodnejših 
zemljiško lastniških razmerij. Območje prestavljene cone IG se prav tako nahaja v dolini 
manjšega, Bezjakovskega potoka, ki ima na tem odseku še dokaj naraven tok, ter v 
neposredni bližini njegovega manjšega desnega pritoka. Ker je bilo na umestitev 
gospodarske cone v dolino Bezjakovega potoka januarja 2013 že pridobljeno pozitivno 
mnenje s strani pristojnega ministrstva, se do vpliva posega gospodarske cone (EUP 
ST_12_OPPN) na ekološko stanje voda v tem okoljskem poročilu ne opredeljujemo. 

V naselju Stanjevci je sredi odprtega prostora (EUP EU_1) na območju pobude št. 75/d 
predvideno ažuriranje oz. uskladitev dejanskega stanja v prostoru z namensko rabo plana. 
Na območju pobude se nahaja požarna jama v velikosti 0,17 ha, predvidena je namenska 
raba VC. Vsaka ureditev stoječih voda, zlasti v kolikor je namenjena tudi gojenju rib, ima 
lahko negativen vpliv na hidromorfološke značilnosti zajezenega vodotoka oz. podtalnice 
(odvisno od vira napajanja), kot tudi negativen vpliv na vode zaradi bogatenja voda in 
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Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

sedimenta z organsko snovjo, naraščanja populacije alg, zmanjševanjem vsebnosti kisika, 
vplivom na strukturo mikrobnih združb, nihanje pH vrednosti ipd.  

Zaradi pridobivanja mineralne surovine v EUP ST_13 z namensko rabo LN obstaja 
nevarnost večjega spreminjanja reliefa, po katerem teče neimenovani potok. Zaradi tega 
bo prišlo do grobega poseganja in bistvenih sprememb hidromorfoloških značilnosti 
vodotoka, vodnega režima in struge vodotoka.   

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Površina stavbnih 
zemljišč na priobalnih 
zemljiščih celinskih 
voda 

 
V občini so vsi vodotoki 2. reda. Na 

priobalnih zemljiščih celinskih voda se 
nahaja 1,12 ha stavbnih zemljišč. 

 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden vpliv: 

V OPN so predvidene nekatere dodatne širitve oz. nova območja stavbnih zemljišč na 
priobalna zemljišča vodotokov. Zakon o vodah v določnih primerih sicer dovoljuje posege 
v priobalne pasove vodotokov. Vendar v kolikor je na stavbnem zemljišču predvidena 
gradnja objektov oz. ostale ureditve, ki niso skladne z Zakonom o voda, lahko to med 
drugim predstavlja poslabšanje ekološkega stanja vodotokov. 

Z izvedbo OPN se bo površina stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih vodotokov 
povečala. Površina se bo povečala za 1,39 ha in sicer na 2,51 ha. Večji del širitev na 
stavbna zemljišča je bil vključen že v dopolnjen osnutek OPN, kar ni predmet presoje v tem 
okoljskem poročilu. 

Po izvedeni javni razgrnitvi so na območju priobalnih zemljišč vodotokov predvidene 4 
spremembe namenske rabe (pobude) v stavbno zemljišče v skupni velikosti 0,42 ha, in 
sicer: 
 prestavitev stavbnih zemljišč za namen gospodarske cone na delu priobalnih zemljiščih 

Bezjakovega potok in njegovega manjšega, desnega pritoka v naselju Stanjevci (EUP 
ST_12_OPPN), 

 opredelitev stavbnih zemljišč za namen gospodarske cone (IG) na delu priobalnih 
zemljišč Peskovskega potoka (EUP ST_17), 

 opredelitev stavbnih zemljišč na območju Križevskega jezera za turistične namene 
(EUP KR_10_OPPN) in 

 opredelitev stavbnih zemljišč na območju zajezitve levega pritoka Meraka za turistične 
namene (EUP MA_9_OPPN). 

Na območje priobalnih zemljišč vodotokov sega tudi območje ažuriranja obstoječega 
ribnika (AŽ_218) v EUP EU_3 v velikosti 0,02 ha. Določitev stavbnih zemljišč je v tem 
primeru posledica uskladitve dejanske rabe v prostoru z namensko rabo zemljišč v planu. 

Na priobalnih zemljiščih potokov so po izvedeni javni razgrnitvi predvideni tudi nekateri 
izvzemi stavbnih zemljišč in njihova vrnitev v primarno rabo, in sicer v skupni površini 0,13 
ha, pri čemer imajo izvzete površine v obstoječem stanju pozitiven vpliv na hidromorfologijo 
vodotokov, saj so pretežno nepozidane. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 
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Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Dolgoročen vpliv: 

Opredelitev stavbnih zemljišč je dolgoročne narave, zato ima OPN dolgoročen vpliv na 
povečanje površin stavbnih zemljišč na priobalnih zemljiščih vodotokov.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Vpliv izvedbe OPN Cankova na okoljski cilj izboljšanje ekološkega stanja površinskih voda ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C).  

6.1.3 Okoljski cilj »zmanjšanje hipnega odtoka z urbanih površin« 

Preglednica 27: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »zmanjšanje hipnega odtoka z urbanih površin«. 

Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Delež pozidanih 
površin 

243,3 ha oz. 3,6 % površja 
občine. Padavinske vode se 
odvajajo v ponikovalnice in v 

bližnje vodotoke. 

negativen vpliv 

Neposreden in dolgoročen vpliv: 

Zaradi pozidave in utrjevanja tal v splošnem postanejo le-ta neprepustna, praktično vsa padavinska 
voda pa hitro odteče. Zaradi tega lahko pride do povečanja odtokov (tako glede prostornine kot glede 
pretoka) glede na naravno stanje.  

Površina stavbnih zemljišč, kjer lahko pride do pozidave in utrjevanja tal, se bo z izvedbo OPN povečala 
na 425,6 ha, kar pomeni 0,1 % povečanje. Ob tem gre upoštevati, da je del povečanja posledica 
uskladitve namenske rabe zemljišč z dejanskim stanjem v prostoru (območja ažuriranja) in je tako del 
novo opredeljenih stavbnih zemljišč dejansko že pozidan oz. utrjen.  

OPN predvideva ukrepe za zmanjšanje hipnega odtoka z urbanih površin. Odvajanje padavinskih voda 
z utrjenih površin bo namreč potrebno urediti na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan odtok 
padavinskih voda z urbanih površin – pri gradnji večjih objektov in večjih posegih na parcelah bo treba 
uredi ločen odvod padavinskih odpadnih vod. Padavinske vode se bo  prioritetno ponikalo ali odvajalo 
v površinske odvodnike. Odvajanje se predvidi tako, da se predvidi zadrževanje (zatravitev, travne 
plošče, suhi zadrževalnik). 
Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 
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6.1.4 Okoljski cilj »zagotavljanje nizke stopnje ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda« 

Preglednica 28: Opredelitev vplivov izvedbe plana na zagotavljanje nizke stopnje ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda. 

Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Površina stavbnih 
zemljišč na 
poplavnih 
območjih 

Poplavne površine obsegajo 183,9 ha oz. 2,7 % površja 
občine. Kjer s strani ARSO ni evidentiranih poplavnih 
območij ne pomeni, da možnosti poplav ni. 

Vodotok 
Površina 

poplavnih 
območij (ha) 

Površina 
stavbnih  

zemljišč (ha) 
Adrijanski 
potok 

80,7 1,29 

Peskovski 
potok 

88,4 18,6 

Mala Krka 14,7 0,9 
SKUPAJ 183,9 20,8 

 
Stavbna zemljišča glede na veljavni prostorski akt in 

opozorilno karto poplav (karta natančnosti merila 
1:50.000 ali manj, vir: ARSO) prekrivajo 20,8 ha 

poplavnih območij, kar je 11,3 % poplavnih površin 
občine. 

 
pozitiven 

vpliv 

Neposreden vpliv: 

Predlog OPN v tekstualnem delu (14. in 23. člen) navaja, da se na poplavnih 
območjih ne bo načrtovalo  prostorskih  ureditev  oz.  dejavnosti,  ki  lahko te  
procese  sprožijo.  Na  poplavnih območjih se bo prepovedalo vse dejavnosti in 
vse posege, ki imajo lahko ob poplavi škodljiv vpliv na vode,  vodna  in  priobalna  
zemljišča  ali  povečujejo  poplavno  ogroženost  območja,  razen posegov, ki so 
namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda. Glede na stopnjo 
ogroženosti bodo lahko dopustni posegi, ki izhajajo iz podrobnejše namenske 
rabe ter posegi, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda in 
posegi, ki izhajajo iz osnovne kmetijske in gozdne rabe zemljišč. Z ureditvami se 
ne bo smelo poslabšati stanje voda in vodnega režima oziroma se bo zagotovilo 
izravnalne ukrepe. Ohranjalo se retenzijske sposobnosti območja in zagotavlja 
njihovo ponovno vzpostavitev, če je to mogoče. Spreminjanje retenzijskih površin 
je možno ob zagotovitvi nadomestnih površin in izvedbi izravnalnih ukrepov. 
Premostitve voda in gradnje na vodnem ter priobalnem zemljišču se načrtuje tako, 
da je zagotovljena poplavna varnost in da se ne poslabšujeta stanje voda in vodni 
režim. 

OPN na področju vodnega gospodarstva z namenom zagotovitve poplavne 
varnosti načrtuje čiščenje in ureditev manjših vodotokov in površinskih 
odvodnikov, ki niso v pristojnosti države. 

V grafični del OPN je po javni razgrnitvi vključena pobuda št. 105/d, ki predvideva 
širitev stavbnih zemljišč za potrebe šiviljske dejavnosti na zahodnem robu 
občinskega središča Gornji Petrovci (EUP GB_3). Predvidena je podrobna 
namenska raba BD (površine drugih območij), t.j. območja mešane cone, 
namenjene obrtnim, trgovskim, poslovnim in proizvodnim dejavnostim ter bivanju. 
Na območju pobude ni objektov ali drugih prostorskih ureditev. Območje pobude 
v veliki meri sega na območje katastrofalnih poplav (karta natančnosti merila 
1:50.000 ali manj, vir: ARSO, Ljubljana).   

V grafičnem delu OPN je po izvedeni javni razgrnitvi predvidenih 9 izvzemov 
nezazidanih stavbnih zemljišč iz območja katastrofalnih poplav Peskovskega 
potoka v skupni površini 5,3 ha, ter 5 izvzemov na območju katastrofalnih poplav 
Adrijanskega potoka v skupni površini 0,4 ha. V naravi gre pretežno za kmetijska 
zemljišča (5,4 ha), v manjši meri za gozdna in pozidana zemljišča. 

Kljub navedenim izvzemom stavbnih zemljišč iz poplavnih območij pa se v 
predlogu plana na poplavnih območjih še zmeraj nahajajo nezazidana stavbna 
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Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

zemljišča ali njihovi deli, ki skupno obsegajo okrog 0,3 ha in ki po naši oceni 
negativno vplivajo na zagotavljanje poplavne varnosti in ohranjanje retenzijskih 
površin vodotokov. In sicer se na poplavnem območju Adrijanskega potoka 
nezazidana stavbna zemljišča nahajajo v EUP EU_1, AD_1 in AD_3 v površini 
okrog 0,07 ha ter na poplavnem območju Peskovskega potoka v EUP BP_3, 
BP_4, GP_5, GP_25a, PE_13 in PE_14 v skupni površini okrog 0,23. Pri tem 
zelenih površin nismo upoštevali. V primeru pozidave ali drugih ureditev na 
poplavnih območjih vodotokov v teh EUP bi lahko prišlo do zmanjšanja 
retenzijskih površin in povečanja poplavne nevarnosti, zlasti za območja 
dolvodno od navedenih EUP. Omenjena nezazidana stavbna zemljišča na 
poplavnih območjih so bila že opredeljena v dopolnjenem osnutku OPN, za 
katerega je bilo novembra 2012izdelano okoljsko poročilo, januarja 2013 je bilo 
na dopolnjen osnutek OPN in okoljsko poročilo pridobljeno pozitivno mnenje 
pristojnega ministrstva. Iz tega razloga se do nezazidanih stavbnih zemljišč na 
poplavnih območjih, ki so vključena v OPN po izvedeni javni razgrnitvi, v tem 
okoljskem poročilu ne opredeljujemo. 

Z izvedbo OPN se bo površina stavbnih zemljišč na poplavnih območjih 
(opozorilna karta poplav ARSO) zmanjšala. Površina se bo zmanjšala za 2,7 ha, 
torej na 18,1 ha. Podrobnejša analiza predvidenega stanja se nahaja v naslednji 
preglednici.   

Vodotok 
Površina poplavnih območij 

(ha) 
Površina stavbnih  zemljišč 

(ha) 
Adrijanski 
potok 

80,7 2,2 

Peskovski 
potok 

88,4 14,2 

Mala Krka 14,7 1,7 
SKUPAJ 183,9 20,8 

Analiza površin stavbnih zemljišč na poplavnih območjih opozorilne karte poplav 
ARSO kaže, da se bodo po izvedbi plana površine stavbnih zemljišč na 
poplavnem območju Adrijanskega potoka in Male Krke povečale. Predvidevamo, 
da je povečanje predvsem posledica uskladitve namenske rabe zemljišč z 
dejanskim stanjem v prostoru na področju prometne infrastrukture, kar je bilo 
zajeto že v dopolnjenem osnutku OPN. Nasprotno se bo površina stavbnih 
zemljišč na poplavnem območju Peskovskega potoka zmanjšala. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 
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Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Dolgoročen vpliv: 

Opredelitev novih stavbnih zemljišč ter izvzem obstoječih stavbnih zemljišč je 
dolgoročne narave, zato ima OPN dolgoročen vpliv na površino stavbnih zemljišč 
na poplavnem območju. S tem OPN omogoča oz. onemogoča gradnjo novih 
objektov in umeščanje novih dejavnosti v prostor na poplavna območja, ki se 
bodo gradili oz. izvajali celoten čas veljavnosti OPN.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Daljinski vpliv: 

Opredelitev stavbnih zemljišč na območju poplav omogoča trajno pozidavo 
retenzijskih površin. Nasprotno izvzemi stavbnih zemljišč in njihova vrnitev v 
primarno rabo omogoča, da se ohranjajo obstoječe retenzijske površine 
vodotokov. Urejanje retenzijskih površin vodotokov ima pomemben učinek na 
zagotavljanje poplavne varnosti na dolvodnih območjih. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Površina stavbnih 
zemljišč na 
erozijsko 
ogroženih 
območjih 

Območja protierozijskih ukrepov povzemamo po 
Opozorilni karti erozije (1 : 250.000), ki je dostopna na 
Atlasu okolja in je orientacijske narave. Na ravni občine 

karta večje natančnosti oz. večjega merila ni bila 
izdelana. 

 
Erozijska območja v občini obsegajo 6.684 ha, kar je 

celotno površje občine. Na njih se tako nahajajo tudi vsa 
stavbna zemljišča. 

 
negativen 

vpliv 

Neposredni, dolgoročen, trajen vpliv:  

V tekstualnem delu OPN (68. člen) je navedeno, da se na gričevnatem delu 
občine na plazovitih in erozijskih območjih ne bo načrtovalo ureditve in se ne bodo 
vnašale dejavnosti, ki lahko te procese sprožijo. Pri posegih na teh območjih in v 
njihovi bližini, ki so bila že sanirana ali so potencialno plazljiva, se bo v projektni 
dokumentaciji preverila nosilnost tal. Občina bo pri načrtovanju prostorskih 
ureditev upoštevala varstvene ukrepe oziroma se izognila načrtovanju ureditev, 
ki lahko povzročijo ali pospešijo erozijo in plazenje. V gričevnatem delu občine se 
bo na območjih stavbnih in ostalih zemljišč, na katere se posega z gradnjo, moral 
urediti odvod padavinskih voda s streh in utrjenih površin z drenažo, ki prepreči 
erozijo in plazenje. Zajemalo se bo tudi padavinske vode, ki bi v primeru erozije 
lahko povzročile škodo na objektih. Plan prav tako določa, da se posege na 
erozijsko in plazljivo ogrožena območja lahko izvede samo na podlagi vodnega 
soglasja, ki odloči tudi o tem ali je za poseg/objekt ne glede na zahtevnost,  
potrebno geološko geomehansko poročilo. OPN tako investitorjem nalaga 
izvedbo ustreznih strokovnih presoj in tehničnih rešitev, ki bodo zagotavljali 
stabilnost objektov. OPN tudi določa, da se bo ohranjalo gozdne ostanke ob 
vodotokih, saj le-ti ugodno vplivajo na zaščito bregov pred erozijo. 

V grafičnem delu predloga OPN je razvidno, da vsi dodatni posegi na območju 
občine po izvedeni javni razgrnitvi ležijo na erozijsko ogroženih območjih. Vse 
pobude za spremembo namenske rabe zemljišč segajo na območje z 
zahtevnejšimi protierozijskimi ukrepi;  
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Ničelno stanje 
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 Na podlagi prejetih pobud po izvedeni javni razgrnitvi se bo površina stavbnih 
zemljišč povečala za 17,1 ha. Ocenjujemo, da ob upoštevanju ukrepov 
navedenih v tekstualnem delu OPN zaradi gradnje in drugih posegov v prostor 
na teh zemljiščih ne bo prišlo do proženja erozijskih procesov, kar bi lahko 
dolgoročno in trajno vplivalo na izgubo tal in ogrožanje materialnih dobrin ljudi. 

 Po izvedeni javni razgrnitvi so predvidena dodatna ažuriranja (t.j. uskladitev 
dejanske rabe z namensko rabo zemljišč) v skupni površini 5 ha, kjer so 
posegi v prostor že izvedeni.  

 Nasprotno je po izvedeni javni razgrnitvi predvidena vrnitev stavbnih zemljišč 
v primarno rabo v skupni površini 123,7 ha, kar je pozitiven ukrep, saj je na 
kmetijskih in zlasti gozdnih zemljišč verjetnost proženja erozijskih procesov 
manjša. 

Na erozijskih območjih z običajnimi protierozijskimi ukrepi se bo po izvedbi OPN 
nahajalo 431,7 ha stavbnih zemljišč, kar je za 5,7 ha več kot po veljavni namenski 
rabi. 

Ocena: nebistven vpliv (B). 

Število in stanje  
evidentiranih 
zemeljskih plazov 
in drugih erozijskih 
pojavov 

Erozijska žarišča na podlagi podatkov ARSO niso 
evidentirana. /2/ V portalu Geopedia so bili leta 2002 v 
občini evidentirani 4 plazovi /13/, zemeljski plazovi se 

proti sanirajo. /23/  

 
nevtralen 

vpliv 

Neposredni, dolgoročen, trajen vpliv:  

OPN ne obravnava problematike erozijskih žarišč.  
Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 

Dolgoročni vpliv:  

Dolgoročno se število erozijskih žarišč lahko poveča. To ni nujno posledica (le) 
človekovega delovanja v prostoru, saj nastanek tovrstnih naravnih procesov 
omogočajo tudi nekatere naravne razmere (geologija, relief, podnebje).  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

* Občina Gornji Petrovci nima izdelane analize nezazidanih stavbnih zemljišč, zato je naslednji podatek zgolj informativne narave - med nezazidana stavbna zemljišča smo uvrstili 
tiste zemljiške parcele na poplavnih območjih, na katerih se ne nahajajo stavbe ali njihovi deli (vir: kataster stavb, GURS). Dejanska površina nezazidanih stavbnih zemljišč je 
verjetno manjša, saj nezazidanih stavbnih zemljišč, ki niso primerna za gradnjo (premajhna velikost, naravne omejitve, neustrezna lokacija itd.) nismo izločili. 
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6.1.5 Okoljski cilj »varčna raba in ohranjanje tal« 

Preglednica 29: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »varčna raba in ohranjanje tal«. 

Kazalci 
stanja okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji 

dostopni 
podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Delež 
pozidanih 
površin 

243,3 ha oz. 3,6 
% površja 

občine 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden in trajen vpliv:  

Posledica širjenja urbanizacije in drugih posegov v prostor je običajno tudi odstranjevanje prsti. Zaradi gradnje in drugih 
posegov pride običajno do izgube vegetacijskega pokrova, kot tudi prsti na sami lokaciji gradnje, v primeru neustreznega 
ravnanja s prstjo pa lahko pride tudi do trajne izgube tal. Spremenijo se lahko tudi fizikalne lastnosti tal kot posledica 
mešanja talnih horizontov, stiskanja prsti zaradi težke mehanizacije ipd. V kolikor se po opravljenih posegih tla ustrezno 
ne sanirajo (npr. zatravijo), lahko pride tudi do erozije prsti.  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi vključuje med drugim pobude za spremembe namenske rabe zemljišč za 
potrebe gradnje objektov. Z izvedo OPN se bo površina stavbnih zemljišč, kjer lahko pričakujemo pozidavo oz. druge vrste 
posegov v talni pokrov, povečala na okrog 433 ha. Ob tem gre poudariti, da je del teh zemljišč že pozidanih (uskladitve 
namenske rabe z dejanskim stanjem v prostoru, na katerih so prostorske ureditve že izvedene). Kljub temu ocenjujemo, 
da se bodo na novo opredeljenih stavbnih zemljiščih izvajali posegi v prostor (npr. gradnje objektov, infrastrukture, 
pridobivanje ipd.), kar bo imelo neposreden in trajen vpliv na rabo in izgubo tal, saj OPN ne predvideva načina ravnanja z 
odstranjeno ali poškodovano prstjo.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Neposreden in začasen vpliv: 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi vključuje med drugim pobudo (št. 84) za spremembe namenske rabe zemljišč 
za površinsko pridobivanje kamnin (EUP ST_13). Z izvedo OPN se bodo na območju občine povečale površine za 
površinsko pridobivanje kamnin, in sicer za 6,1 ha (v primerjavi z veljavno namensko rabo). Območje EUP ST_13 v celoti 
prekriva gozd, po pričetku izkoriščanja se bo gozd spremenil v območje površinskega pridobivalnega prostora kamnin. 
Poleg odstranitve vegetacije bo prišlo tudi do odstranitve talnega pokrova.  

Rudarski projekt predvideva, da se bo preperinsko in humusno plast odstranilo in začasno deponiralo na območju 
peskokopa, izven odkopnega prostora, da jo bo po končani sanacijo možno uporabiti za izvedbo rekultivacijskih del. 
Odrivka se bo odstranjevala v skladu z napredovanjem del. Humus se bo odlagal ločeno od jalovine in sicer na način, da 
se ohrani njegova biološka aktivnost, v kupih višine največ 3-4 m, ki bodo zatravljeni. /32/ 

Ker bo po opustitvi izkoriščanja mineralne surovine območje sanirano (predvideni sta sprotna in končna sanacija), bo 
negativen vpliv na tla in njegovo rabo začasen.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C).  

Vpliv izvedbe OPN Gornji Petrovci na okoljski cilj varčna raba in ohranjanje tal ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 
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6.1.6 Okoljski cilj »ohranjanje gozdov« 

Preglednica 30: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »ohranjanje gozdov«. 

Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Površina gozdov po 
namenski in dejanski 
rabi 

Glede na namensko rabo zemljišč 
2.898 ha oz. 43 % površja občine. 

 
Glede na dejansko rabo zemljišč 

3.100 ha oz. 46 % površja občine. 

 
pozitiven vpliv 

Neposreden, dolgoročen in trajen vpliv: 

Naravni pogoji za kmetijsko dejavnost in poselitev so v občini zaradi nekaterih naravnih 
dejavnikov omejeni, zato slabo polovico občine prekriva gozd. Del pobud za spremembe 
namenske rabe zemljišč (predvsem v stavbna zemljišča) sega tako tudi na območja gozdov. 
Z izvedbo plana se bo površina gozdov v občini (po namenski rabi) povečala za skoraj 280 ha 
(v primerjavi z veljavno namensko rabo).  

Z dopolnitvami plana po izvedeni javni razgrnitvi bo okrog 1,5 ha gozdnih površin najverjetneje 
trajno izgubljenih zaradi opredelitev stavbnih zemljišč. Na teh zemljiščih bo ponekod prišlo tudi 
do izvedbe novih posegov v prostor (t.j. gradnja objektov, manipulativnih površin, 
infrastrukture, izvedba zunanjih ureditev itd.) ali pa so posegi že izvedeni, zaradi česar bo 
prišlo tudi do dejanskih izgub gozda v prostoru. 

Spremembe in dopolnitve plana po izvedeni javni razgrnitvi predvidevajo tudi izvzeme iz 
stavbnih zemljišč in vrnitve v gozdna zemljišča v površini okrog 17,2 ha, kar je pozitiven ukrep 
z vidika ohranjanja gozdov. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Neposreden, začasen in kumulativen vpliv: 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi vključuje med drugim pobudo (št. 84) za 
spremembo namenske rabe gozdnih zemljišč v površine za površinsko pridobivanje kamnin 
(EUP ST_13). Z izvedo OPN se bodo na območju občine povečale površine za površinsko 
pridobivanje kamnin, in sicer za 6,1 ha (v primerjavi z veljavno namensko rabo). Območje EUP 
ST_13 v pretežni meri prekriva gozd. Vpliv na gozd bo v EUP ST_13 neposreden, saj bo prišlo 
do (postopne) odstranitve sklenjenega gozda na površini okrog 5,6 ha. Pridobivanje kamnine 
se bo izvajalo fazno, in sicer v pasovih od JZ proti SV, izkoriščene površine pa se bodo sproti 
sanirale na način, da se ponovno vzpostavi gozdna vegetacija. To pomeni, da bo do poseka 
gozda prihajalo postopoma. 

Gozdovi v EUP ST_13 nimajo statusa varovalnega gozda ali gozda s posebnih namenom, 
prav tako nima gozdnih funkcij s I. stopnjo poudarjenosti. 

Rudarski projekt predvideva odstranitev gozda in podrasti v obliki goloseka, v skadu z 
napredovanjem del. /32/ 

Ker se bo po opustitvi izkoriščanja minerlane surovine območje saniralo in rekultiviralo, bo 
negativen vpliv na gozd začasen. Kljub temu je treba upoštevati, da bo v  času do končne 
sanacije prišlo poleg začasne izgube gozda tudi do povečanja fragmentacije gozdnega 
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Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

prostora ter ostalih motenj v gozdnem prostoru, ki bodo lahko posledica povečanih emisij 
hrupa, prašnih delcev ipd.  

Ob tem je treba upoštevati, da se v sosednji občini Puconci nahaja preostali, večji del 
pridobivalnega prostora peskokopa Kuštanovci, zato bo vpliv tudi kumulativen. Površina 
celotnega pridobivalnega prostora je 46,6 ha.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Površine gozdov s 
prvo stopnjo 
poudarjenosti gozdnih 
funkcij 
 

187 ha oz. 6 % površja gozdov 
občine 

 
pozitiven vpliv 

Neposreden in dolgoročen vpliv: 

Pobude za spremembo namenske rabe ter območja ažuriranj ne segajo na območja gozdov 
s prvo stopnjo poudarjenosti gozdnih funkcij. Segajo pa na območja gozdov s prvo stopnjo 
poudarjenosti ekoloških funkcij 1  izbrisi (št. 82/a), kjer se bo stavbna zemljišča vrnilo v gozdna 
zemljišča v površini 410 m2. 

Ocena: pozitiven vpliv (A). 

Vpliv izvedbe OPN Gornji Petrovci na okoljski cilj ohranjanje gozdov ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 

6.1.7 Okoljski cilj »ohranjanje kmetijskih zemljišč« 

Preglednica 31: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »ohranjanje kmetijskih zemljišč«. 

Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Površina kmetijskih 
zemljišč po namenski 
in dejanski rabi 

Glede na namensko rabo zemljišč 
3.355 ha oz. 50 % površja občine. 

 
Glede na dejansko rabo zemljišč 
marca 2016 3.204 ha oz. 48 % 

površja občine. 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden in trajen vpliv: 

OPN dopolnjen po javni razgrnitvi v izvedbenem delu predvideva dodatne posege na kmetijska 
zemljišča. Z OPN dopolnjenim po izvedeni javni razgrnitvi bo kmetijski dejavnosti namenjenih 
3.030 ha kmetijskih zemljišč oz. okrog 45 % površja občine. To pomeni, da se bodo površine 
kmetijskih zemljišč po namenski rabi (glede na veljavno namensko rabo) zmanjšale za okrog 325 
ha oz. 10 %.  

Ker so naravne razmere za poselitev v občini omejene, se večji del pobud za spremembo v 
stavbna zemljišča po izvedeni javni razgrnitvi OPN nahaja na za to najugodnejših lokacijah. Hkrati 
so te lokacije z vidika naravnogeografskih razmer tudi najugodnejše za kmetijsko rabo in so v 
prostoru večinoma že namenjene kmetijski dejavnosti. OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi 
tako med drugim predvideva tudi širitve poselitve na kmetijska zemljišča, in sicer: 

 287 območij ažuriranj v skupni površini okrog 4,79 ha, na katerih so prostorske ureditve 
že izvedene, kmetijska dejavnost pa se na njih ne izvaja več,  
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Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

 51 pobud za spremembo namenske rabe iz kmetijskega v stavbno oz. vodno zemljišče 
v skupni površini 13,92 ha. Ocenjujemo, da bo na teh zemljiščih prišlo tudi do dejanske 
izvedbe novih posegov v prostor (t.j. gradnje objektov, manipulativnih površin, 
infrastrukture, izvedbe zunanjih ureditve itd.) in s tem do dejanskih izgub kmetijskih 
zemljišč v prostoru.  

Plan predvideva tudi 378 izbrisov oz. vračanj nezazidanih stavbnih zemljišč v najboljša in druga 
kmetijska zemljišča, in sicer v skupni površini okrog 0,71 ha. 

Na tem mestu tudi ponovno opozarjamo, da pripravljavec plana ni v celoti upošteval smernic 
nosilca urejanja prostora, kar je podrobneje opredeljeno v poglavju »Analiza smernic nosilcev 
urejanja prostora«.  

Septembra 2017 smo izdelovalci okoljskega poročila prejeli dodatni pobudi (št. 179 in 180) za 
spremembo namenske rabe zemljišč t.i. Pravljična dežela, v EUP ST_15, ki se v velikosti nekaj 
manj kot 1 ha raztezata na območju drugih kmetijskih zemljišč. Predvideni sta podrobni namenski 
rabi BT (0,59 ha) in ZS (0,39 ha). Po dejanski rabo se na območju pobude nahajajo trajni travniki, 
ekstenzivni sadovnjaki, kmetijska zemljišča v zaraščanju, drevesa in grmičevje. V neposredni 
bližini se nahajajo še nezazidana stavbna zemljišča (npr. zemljišče parc. št. 714, 715, … k.o. 
Stanjevci v lasti pobudnika). Na območju pobude se nahajajo tla s srednje velikim pridelovalnim 
potencialom. Pobuda predstavlja dodatno trajno zasedbo kmetijskih zemljišč. 

Januarja 2020 smo izdelovalci okoljskega poročila prejeli dodatno pobudo (št. 190) za spremembo 
namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za ureditev gospodarske cone (IG), v EUP 
ST_17, ki se v velikosti 0,23 ha nahaja na območju drugih kmetijskih zemljišč. Pretežno jih 
prekivajo trajni travniki na prostorsko omejenem zemljišču med potokom, cesto in železnico, na 
obrečnih tleh. Boniteta zemljišč je 17. Zaradi posega bo prišlo do trajne izgube kmetijskih zemljišč 
na tem območju.  
Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Dolgoročen in trajen vpliv: 

S predvidenim planom bo kmetijski dejavnosti namenjenih 3.030 ha kmetijskih zemljišč oz. okrog 
45 % površja občine. Predvidene spremembe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča in ostala 
zemljišča bodo sicer imele dolgoročen in trajen vpliv na izgubo kmetijskih zemljišč, tako po 
namenski kot dejanski rabi, vendar ocenjujemo, da vpliv ne bo bistven.  

Ocena: nebistven vpliv (B). 

Površina kmetijskih 
zemljišč z izvedenimi 
agrarnimi operacijami 

Podatek ni na voljo. 
 

pozitiven 
vpliv 

Neposreden in kumulativen vpliv: 

Dopolnitve OPN po izvedeni javni razgrnitvi v strateškem delu med drugim vključujejo težnje 
občine po komasaciji kmetijski zemljišč v naseljih Stanjevci, Boreča, Martinje, Ženavlje, Šulinci, 
Neradnovci, Lucova, Gornji Petrovci, Panovci in Kukeč. OPN poleg tega v 22. členu navaja, da 
bodo na kmetijskih zemljiščih na celotnem območju občine dovoljene agrarne operacije, razen 
melioracij za namene osuševanja ter zahtevnih agromelioracij. Na območjih agrarnih operacij se 
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Kazalci stanja okolja 
Ničelno stanje 

(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

bo ohranjalo mejice, jarke, osamelce in podobno. Natančne lokacije predvidenih komasacij in 
drugih agrarnih operacij v izvedbenem delu OPN niso določene. 
Ocenjujemo, da se bo z izvedbo OPN površina kmetijskih zemljišč z izvedenimi agrarnimi 
operacijami povečala, s tem pa se bo tudi izboljšala kakovost kmetijskih zemljišč, predvsem v 
smislu večje produktivnosti.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C) 

Dolgoročen vpliv: 
Izvedene agrarne operacije bodo imele trajne in dolgoročne pozitivne učinke na produktivnost 
kmetijske proizvodnje na kmetijskih zemljiščih. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C) 

Vpliv izvedbe OPN Gornji Petrovci na okoljski cilj ohranjanje kmetijskih zemljišč ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 

6.1.8 Okoljski cilj »preprečevanje zmanjševanja biodiverzitete na ravni ekosistemov (in habitatnih tipov), vrst (in habitatov) ter 
genomov (in genov)« 

Preglednica 32: Opredelitev možnih negativnih vplivov na posamezne sklope (rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi, varovana območja, naravne vrednote in 
EPO) z obrazložitvijo. 

Sklop Vpliv Obrazložitev  
Rastlinstvo C Negativni vpliv na ožjem območju posameznega posega bo predvsem na rastline, ki bodo zaradi del odstranjene ali poškodovane oziroma bo 

njihovo rastišče začasno ali trajno uničeno. Zaradi večjega števila ljudi (izgradnja/povečanje kmetijskih objektov in drugih površin ter s tem 
posledična povečana prisotnost ljudi na območju) se bo dolgoročno povečal pritisk na širše območje posega (rastline, tla na travnikih, v manjši meri 
obrežni pas).  
Izstopa območje širitve peskokopa Kuštanovci (ST_13, pobuda 84), ki predvideva širjenje obstoječega peskokopa (v večji meri leži v občini Puconci) 
tudi na gozdne površine v občini Gornji Petrovci. Površina gozda, ki je predvidena za krčitev je površine 6,13 ha. Kot izhaja iz literature (Murcia, 
1995) je vpliv robnega učinka še vsaj 150 m v notranjost gozda. Do negativnih vplivov lahko pride tudi zaradi (možnosti) pojavljanja tujerodnih 
invazivnih vrst ter posledično njihovega širjenja na okoliške površine, saj je pri zemeljskih delih in gradnji velika verjetnost naselitve in širjenja 
tujerodnih invazivni rastlinskih vrst, predvsem zaradi odkritih zemeljskih površin, ki bodo nastale med gradnjo, ter zaradi gradbenih strojev na 
gradbišču, ki so eden glavnih virov širjenja najbolj trdovratnih tujerodnih rastlinskih vrst. Potrebni so omilitveni ukrepi. 
 
Ocenjujemo, da izvedba plana v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela 
bistvenih posledic za stanje rastlinskih vrst (ocena C).  

Živalstvo  C Negativni vplivi na ožjem območju posameznega posega na živali bodo predvsem zaradi uničenja njihovega življenjskega prostora in motenj v času 
posegov ter obratovanja objektov. Občasno ali stalno pojavljanje naravovarstveno pomembnih vrst oz. skupin vretenčarjev in nevretenčarjev na 
posameznih (predvsem travniških) površinah je potrejno ali zelo verjetno, zato pričakujemo neposredne in posredne vplive na živalstvo. Zaradi 
umestitve objektov v prostor ter povečane prisotnosti ljudi na območju, se bo dolgoročno povečal pritisk na območje, s tem pa tudi motnje živali 
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Sklop Vpliv Obrazložitev  
(predvsem ptic, na nekaterih lokacijah tudi divjadi in nekaterih drugih vretenčarjev) na širšem območju predvidenih posegov. Ocenjujemo, da bodo 
največje motnje na živali prisotne začasno in kratkoročno predvsem v času gradnje, medtem ko bodo dolgoročne in trajne motnje v času obratovanja 
objektov manj izrazite in po večini ne bodo imele pomembnih negativnih vplivov. Neposreden in trajni vpliv na živalstvo ima postavitev ovir oz. 
uničenje koridorjev (gradnja objektov, ipd.) ter fragmentacija prostora. Načrtovana pobuda št. 190 je nepsoredno ob Peskovskem potoku, ki je tudi 
življenski prostor vidre. Vidrin pomemben habitat je tudi obrežni prostor, ki bi bil ob načrtovanem posegu vsaj deloma uničen. Vodotoki so v krajini 
pomembni tudi kot linijski koridorji za mnoge druge vrste (npr. divjad). Z umeščanje rabe IG ob vodotok je možnost tudi onesnaženja Peskovskega 
potoka on negativen vpliv na vodne organizme tako v Peskovskem potoku kot tudi v Veliki Krki, v katero se izteka. Umeščanje novih dejavnosti ob 
Peskovski potok pomeni tudi vnašanje dodatnih motenj (hrup, prisotnost ljudi) za živali, občutljive na hrup (ptice, dvoživke, sesalci). 
Največji negativni in nepovratni (dolgoročni) vpliv pričakujemo na talne organizme, saj bodo z gradbenimi deli in pozidavo uničene površine (habitati) 
vrst, ki so vezane na tla. Četudi bo prišlo do predvidenih posegov in pozidav, ocenjujemo, da na populacije ogroženih talnih nevretenčarjev to ne 
bo imelo bistvenega vpliva za širše območje.  
Za naravovarstveno pomembne vodne organizme velja podobno kot pri spodaj naštetih kvalifikacijskih ob/vodnih organizmih (vpliv ne bo bistven – ocena 
C). 
Medtem ko bi za nekatere vrste/skupine živali, ki so vezane na travnike (tako suhe kot mezotrofne), lahko prišlo do pomembnih vplivov zaradi 
pozidave več hektarjev travišč. Omilitveni ukrepi, kot so navedeni za kvalifikacijske travniške vrste metuljev in HT pri Natura 2000 območjih, 
zadoščajo tudi za druge vrste/skupine živali vezane na te habitate.  
Zaradi umestitve objektov in njihovega obratovanja lahko pričakujemo neposreden in daljinski negativni vpliv zaradi svetlobnega onesnaževanja 
(možno neustrezno osvetljevanje površin) na nočne metulje, druge nočno aktivne žuželke in netopirje. Svetloba privlači pozitivno fototaktične 
žuželke (Sivec 1973). Ob tem prihaja do negativnih vplivov, kot so zmanjšana aktivnost parjenja, vplivi na odlaganje jajčec, razne poškodbe osebkov 
na svetilih, vplivi na orientacijo osebkov ter večja izpostavljenost plenilcem, kar vodi v večjo smrtnost in lahko vpliva na lokalne populacije vrst 
(Frank 2005). Umetno osvetljevanje vpliva tudi na druge živalske skupine (za pregled glej Longcore & Rich 2004): dvoživke (Baker & Richardson 
2006, Buchanan 2006, Wise 2007), kopenske sesalce (Beier 2005), ptiče (Longcore 2010, Kempenaers in sod. 2010), čeprav so ti vplivi (še) slabše 
raziskani. Glede zunanje razsvetljave so potrebni omilitveni ukrepi.  
Komasacije in agrarne operacije na nekaterih površinah bi lahko vplivale na številne živalske vrste oz. skupine (ptiči, mali sesalci, nevretenčarji, 
predvsem nekatere žuželke) zaradi uničenja in sprememb njihovih habitatov (spreminjanje travnikov v njive, krčenje mejic, lesne in obrežne zarasti 
ipd.). Potrebni so omilitveni ukrepi. 
Najverjetnejši neposreden in trajen vpliv na ptice mozaične/tradicionalne kulturne krajine, je zaradi krčenja njihovega habitata. S pozidavami se 
spreminja razmerje med gozdom (gozdni rob), posameznimi drevesi, travniki in grmičevjem, kar zmanjšuje mozaično privlačnost za posamezne 
vrste. Na vse vrste ptic pomembno vplivajo motnje v času izvedbe del (začasni vpliv) predvsem v času gnezditve. Pomemben vpliv za ptice 
predstavlja tudi poseganje v lesno vegetacijo v času gnezdenja. V peskokopu Kuštanovci smo ob terenskem ogledu potrdili gnezdenje čebelarja, 
ki je naravovarstveno pomembna vrsta ptice. V primeru neustrezni posegov (časovno in prostorsko) lahko pride do uničenja gnezd, jajc in/ali 
osebkov. Potrebni so omilitveni ukrepi.  
Začasne izkopne površine (tudi kolesnice) lahko predstavljajo ekološko past za dvoživke. Dvoživke lahko v te začasne vodne površine odložijo 
mreste. Zaradi nadaljevanja z gradbenimi deli po daljšem obdobju neaktivnosti na gradbišču, zaradi zasutja kotanj v času gradnje (predvsem 
pomladi) ali zaradi izsušitve lahko pride do uničenja osebkov in/ali zaroda. Potrebni so omilitveni ukrepi. 
Širitev kamnoloma in manjšanje gozdnega habitata bo vplival tudi na prostoživeče živali (nevretenčarji, dvoživke, ptice in sesalci), v primeru 
sprememb hidrološkega režima na Mali Krki, pa tudi na vodne organizme (vodni nevretenčarji, ribe in piškurju, mehkužci in raki). Po sprejetju OPN 
bo namenska raba gozd še vedno pokrivala 47,6 % površine občine.  
Ocenjujemo, da izvedba planov v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo imela 
bistvenih posledic za stanje živalskih vrst (ocena C). 

Habitatni tipi C Na ožjem območju posameznih posegov oz. lokacij bo prišlo do trajnega uničenja habitatnih tipov zaradi fizičnega prekrivanja in uničevanja, do 
neposrednih vplivov bo prihajalo zaradi poseganja v robne dele habitatnih tipov.  
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Sklop Vpliv Obrazložitev  
Največji vpliv bo na travniške in mokriščne habitatne tipe. Vplivi so podrobneje opredeljeni pri oceni vplivov na Natura 2000 območje SAC Goričko. 
Vpliv na druge naravovarstveno pomembne HT ne bo bistven ali ga ne bo. 
Ocenjujemo, da izvedba plana v času gradnje in v času obratovanja ob pravilni izvedbi splošnih in konkretnih omilitvenih ukrepov ne bo bistvenih 
posledic za stanje naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov (ocena C). 
 
Pripravili smo pregled namenske rabe tal v naravovarstveno pomembnih habitatnih tipih (glej prilogo 8). 

SAC Goričko C Ocenjujemo, da bi lahko prišlo do bistvenih vplivov na vrste navadni škržek, potočni piškurji, pezdirk in navadna nežica zaradi pobud, ki bi lahko 
vplivale na površine vodotokov in v njihovo neposredno bližino (poslabšanje morfološkega stanja vodotokov in njihovega zaledja) (ocena C). Tudi 
obremenjevanje voda je možno (predvsem zaradi umestitve pobud 190 in zaradi širjenja peskokopa (pobuda 84)) in s tem poslabšanje ekološkega 
stanja vodotokov. Z enakimi argumenti lahko tudi pričakujemo poslabšanje habitata in stanja vrst na območju Občine, ki so prav tako vezane na 
vode in obvodni prostor (vidra, močvirski krešič, veliki studenčar). Zaradi povečanja stavbnih površin bo prišlo tudi do povečanja števila ljudi na 
območju in s tem tudi do večjega avtomobilskega prometa. Tako bi lahko prišlo tudi do pomembnih vplivov na vidro (povečana frekvenca povozov, 
predvsem na dovozni cesti do pobude 190) zaradi neprimernih premostitev vodotokov in s tem do možnega vpliva na populacijo (zmanjšanje). 
Ocenjujemo, da vplivi na vidro ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Možni so negativni vplivi (ocena C) na vlagoljubno 
vrsto hrošča močvirski krešič, katerega razvoj je vezan na manjše in večje potoke, habitat pa predstavljajo tudi zamočvirjeni gozdovi ter na kačjega 
pastirja veliki studenčar.  
Za preostale navedene vrste je vpliv ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).   
Ocenjujemo, da vplivi na vrsti bakreni senožetnik in travniški postavnež ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bodo bistveni (ocena C), saj se s 
planom načrtujejo stavbna zemljišča na potencialnih habitat obeh vrst. Ker gre za redek habitat, ki ga je še razmeroma malo, ocenjujemo, da je 
potrebno te površine ohraniti nepozidane.  
Na vrste metuljev strašničin mravljiščar, temni mravljiščar in močvirski cekinček bi plan lahko imel pomembne vplive. Pri obstoječi namenski rabi 
(nepozidane površine) in ob spremembi rabe določenih površin iz kmetijskih v zazidalne bo v primeru pozidave oz. degradacije prišlo do uničenja 
večjih površin, ki so (potencialni) habitat navedenih vrst. To bi lahko imelo pomembne vplive na te vrste, zato so potrebni omilitveni ukrepi. 
Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).    
Vplivi zaradi fizične izgube habitata za črtastega medvedeka ob upoštevanju omilitvenih ukrepov ne bodo bistveni. Podobno velja za rogača in 
škrlatnega kukuja. Negativen vpliv na rogača in črtastega medvedka predstavlja tudi (nova) neprimerna osvetljava (tudi v primeru okrasne ali 
oglasne razsvetljave), predvsem v bližini gozda in ob vodotokih. Znano je, da sta vrsti pozitivno fototaktični in da nanju osvetljevanje vpliva negativno 
(Sivec 1973, UK Moths 2008; Drovenik & Pirnat 2003). Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C) za 
rogača, škrlatnega kukuja in črtastega medvedka.  
Na vrste netopirjev (širokouhi netopir, dolgokrili netopir, veliki navadni netopir  in navadni netopir) pričakujemo negatven vpliv zaradi izgube habitata. 
Lahko pa bi prišlo do pomembnih vplivov na te vrste zaradi neprimerne osvetljave. Z izgradnjo novih stavb in delov naselij lahko pričakujemo tudi 
razširitev javne razsvetljave in posledično povečano svetlobno onesnaževanje območja, kar lahko pomembno vpliva na prehranjevalne navade in 
etološke značilnosti vrst, s tem pa tudi na uspeh njihovih sub/populacij. Te spremembe lahko privedejo do zmanjšanja populacij vrst na območju. 
Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
Na območju Občine so pobude, ki bi lahko pomembno vplivale in ogrozile možne subpopulacije ozkega vrtenca ali posegle v potencialne habitate 
vrste na območju, gre predvsem za površine, kjer se pojavljajo nižinska steblikovja. Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov (ocena C).  
Sprememba rabe v stavbna zemljišča in obstoječa nepozidana stavbna zemljišča posegajo v habitate, kjer bi lahko bil prisoten puščavnik (npr. 
stare vrbe, druga posamezna starejša drevesa na območju širitve peskokopa in ob Peskovskem potoku (pobud 84 in 190)) z izjemo visokodebelnih 
sadovnjakov. Za vrsto so nevarne tudi komasacije in podobni posegi (torej predvsem kmetijska praksa), pri katerih se odstranjuje "nepotrebna" 
drevesa. V primeru sadovnjakov ocenjujemo, da se vrsta glede na starost prisotnih dreves in njihovega stanja na območju ne pojavlja. Vpliv ne bo 
bistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
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Sklop Vpliv Obrazložitev  
Za kvalifikacijski vrsti hribski urh in veliki pupek so vplivi možni v primeru fizičnih posegov v njihove (potencialne) kopenske in mokriščne habitate v 
času gradbenih del, možen pa je tudi vpliv zaradi začasne opustitve gradbenih del, nastanka začasnih oz. prehodnih vodnih površin ter s tem 
odlaganja mrestov vanje ali pa celo dolgotrajnejše zadrževanje osebkov v njih (velja predvsem za urha). V primeru nadaljevanja z gradbenimi deli 
v neprimernem času, bi lahko prišlo do uničenja osebkov in zaroda. Negativni vpliv na obe vrsti bi lahko bil tudi zaradi zmanjšanja ekstenzivnih 
travniških površin. Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).  
Ocenjujemo, da vplivi na kranjsko sito ne bodo bistveni (ocena B). 
S planom so predvideni posegi v obvodne prostore, s tem pa tudi v HT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja. Ocenjujemo, da vplivi ne bodo 
bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
HT Polnaravna suha travišča so tudi na območju predvidenih pobud.Ker gre za HT, ki je močno v upadanju na območju Goričkega, ocenjujemo, da 
je potrebno ohraniti večino teh površin nepozidanih. Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
Pobude segajo tudi na površine HT Travniki s prevladujočo stožko. Ker gre za HT, ki tudi na območju Goričkega močno upada, je potrebno te 
površine v največji možni meri ohraniti. Ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
HT Nižinski ekstenzivno gojeni travniki: ob obstoječi namenski rabi (nepozidane površine) in ob spremembi rabe določenih površin v zazidalne bo 
v primeru pozidave oz. degradacije prišlo do uničenja precejšnjih površin tega HT. Del predstavljajo manjše površine pobud in ažuriranja. Med temi 
je za nekatere manjše površine ocenjen vpliv kot zanemarljiv, med tem ko za nekatere površine ocenjen vpliv zaradi velikosti in ohranjenosti HT 
kot pomemben. Ker je ta HT na Goričkem v upadanju in zaradi kumulativnih vplivov (glej nadaljevanje) ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
Za HT 6210, 6410 in 6510 smo pripravili podrobnješo analizo stanja in predvidene namenske rabe na območju KP Goričko in Natura 2000 območju 
Goričko. Ugotovili smo, da občinski prostorski načrti stavbna zemljišča opredeljujejo na 9,66 % površin, ki so bile v letu 2002 popisane kot HT 6510, 
na 1,50 % površin, ki so bile istega leta popisane kot HT 6410 ter na 5,04 % površin, ki so bile popisane kot HT 6210. Podrobnejša anliza je v prilogi 
8.  
Glede na to, da se HT Bukovi gozdovi na območju Občine verjetno pojavlja na majhnih površinah in da se pobude ne nahajajo znotraj površin cone 
tega HT, ocenjujemo, da vplivov na HT ne bo(ocena A). Enako velja za HT Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (ocena A). 
 
Ocenjujemo, da izvedba predvidenega plana OPN za Občino Gornji Petrovci ne bo imela bistvenega vpliva ob upoštevanju določenih omilitvenih 
ukrepov (skupna ocena C).  
 

SPA Goričko C Ocenjujemo, da izvedba planov v času izvedbe posegov in v času obratovanja ob upoštevanju določenih omilitvenih ukrepov ne bo bistveno vplivala 
na stanje populacij kvalifikacijskih vrst ptic na območju SPA Goričko na območju Občine Gornji Petrovci (ocena C).  
Ocenjujemo, da vplivi na čapljico, bičjo trstnico in vodomca ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
Za vrste sršenar, črna štorklja, črna žolna in pivka, ki so vezane na gozdni prostor (in sorodne habitate), ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov, zaradi posegov gozd (med njimi je večjega obsega širitev peskokopa v Kuštanovcih) bodo vrste izgubile del 
habitata.  
Vrste vezane na travnike (hribski škrjanec, prepelica, rjavi srakoper, smrdokavra, veliki skovik, bela štorklja) bodo v manjši ali večji meri prizadete 
zaradi izgube več ha (ekstenzivnih) travnikov, nekatere vrste (rjavi srakoper, smrdokavra, veliki skovik) pa tudi zaradi izgube visokodebelnih 
sadovnjakov. Ker je pri nekaterih od teh vrst zaznan upad populacij na Goričkem (predvsem tistih, ki so najbolj vezane na ekstenzivne travnike in 
visokodebelne sadovnjake, npr. veliki skovik, smrdokavra), in zaradi kumulativnih vplivov (glej nadaljevanje), ocenjujemo, da so potrebni omilitveni 
ukrepi. Do vplivov na belo štorkljo bi lahko prišlo tudi zaradi neprimerne električne nadzemne napeljave. Ocenjujemo, da vplivi na te vrste ne bodo 
bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 

KP Goričko C Vplivi na kvalifikacijske vrste in HT SAC in SPA Goričko, ki se varujejo tudi v okviru KP, so presojane v sklopu SPA in SAC Goričko. Za druge 
naravovarstveno pomembne vrste rastlin ocenjujemo, da vplivi ne bodo bistveni. Za naravovarstveno pomembne vodne organizme velja podobno 
kot pri zgoraj naštetih kvalifikacijskih ob/vodnih organizmih: vplivi ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Prav tako bi za 
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Sklop Vpliv Obrazložitev  
nekatere vrste/skupine živali, ki so vezane na travnike (tako suhe kot mezotrofne in vlažne) lahko prišlo do pomembnih vplivov zaradi pozidave in 
drugih vrst posegov na traviščih. Omilitveni ukrepi, kot so navedeni za kvalifikacijske travniške vrste metuljev, ptičev in HT, zadoščajo tudi za druge 
vrste/skupine živali vezane na te habitate. Vpliv na druge naravovarstveno pomembne HT ne bo bistven ali ga ne bo z izjemo posegov v HT 
Visokodebelni sadovnjaki. Nekatere površine s tem HT bodo uničene, za nekatere površine so predvideni omilitveni ukrepi. Ocenjujemo, da vplivi 
na KP ne bodo bistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C).  

EPO Goričko C Zaradi širitve peskokopa bodo izgubile habitat vrste, ki so vezane na gozd (glive, metulji, pajki, mehkužci, hrošči in nekatere druge skupine 
nevretenčarjev, dvoživke, ptice in sesalci), med njimi so tudi redke in/ali zavarovane vrste. Negativni daljinski vpliv bo poleg spremembe pogojev 
zaradi poseka gozda predvsem zaradi hrupa in motenj zaradi prisotnosti ljudi. 

V peskokopu Kuštanovci smo ob terenskem ogledu potrdili gnezdenje čebelarja, ki je naravovarstveno pomembna vrsta ptice. V primeru neustrezni 
posegov (časovno in prostorsko) lahko pride do uničenja gnezd, jajc in/ali osebkov.   
Ostali vplivi so opredeljeni pri vplivih na rastlinstvo, živalstvo, habitatne tipe ter SAC, SPA in KP Goričko.  

NV Adrijanski 
potok,  
NV Peskovski 
potok,  
NV Mala Krka 

C Pri posameznih pobudah bi lahko prišlo do vplivov na navedene NV. S širitvijo peskokopa Kuštanovci lahko pride do spremembe hidrološkega 
režima v NV Mala Krka. Predvideno območje za umestitev skladiščne hale v Stanjevcih (pobuda 190) neposredno posega v naravno vrednoto 
Peskovski potok. Ocenjujemo, da vplivi na naravne vrednote Adrijanski potok, Peskovski potok in Mala krka ne bodo bistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov.  

Druge NV na 
območju 
Občine 

A Ocenjujemo, da vpliva na druge NV ne bo, saj niso predvideni posegi na območju NV, prav tako ni sprememb rabe, ki bi negativno vplivale na NV. 
Ocenjujemo, da vpliva ne bo.  

 

6.1.9 Okoljski cilj »ohranjanje in dobro stanje enot kulturne dediščine« 

Preglednica 33: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »ohranjanje in dobro stanje enot kulturne dediščine«. 

Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Število enot in ocena 
stopnje ogroženosti 
enot kulturne 
dediščine 

 
Na območju občine je registriranih 27 enot 
kulturne dediščine, 8 enotam je določeno 
vplivno območje spomenika. Varovane so z 
režimom dediščine, spomenika in 
arheološkega najdišča. Seznam RKD se 
nahaja v prilogi 5 okoljskega poročila. 
 
Številčno je najbolj zastopana profana 
stavbna dediščina, sledi sakralna stavbna 
dediščina, za tem arheološka dediščina  in 
memorialna dediščina.  
 

 
nevtralen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen vpliv: 

OPN po izvedeni javni razgrnitvi v strateškem delu (11. člen) dodaja določila vezana na 
varovanje območij ustvarjenih kvalitet prostora. Besedilo vezano na celotno ohranjanje 
kulturne dediščine se po izvedeni javni razgrnitvi ne spreminja. 

V grafičnem delu izvedbenega delu OPN bo po javni razgrnitvi prišlo do nekaterih sprememb 
namenske rabe zemljišč in posegov v prostor na območjih in objektih kulturne dediščine in v 
njihovi bližini; 

 pobude za opredelitev stavbnih zemljišč so predvidene na območju oz. v bližini enot KD 
Gornji Petrovci - Evangeličanska cerkev, EŠD 4148 (pobuda št. 86 v EUP GP_16), 
Križevci - Arheološko najdišče Pri stari cerkvi, EŠD 9863 (pobuda št. 143/c v EUP 
KR_10), Križevci - Gomila Pocerovje, EŠD 13688 (pobuda št. 143/a, 143/d) in Gornji 
Petrovci - Turistični dom Pindža, EŠD 18371 (pobuda št. 98 in 99 v EUP BP_13);  
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Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Enote kulturne dediščine večinoma niso 
ogrožene oz. so v relativno dobrem stanju. 

 ažuriranja oz. uskladitve namenske rabe zemljišč v planu z dejanskim stanjem v prostoru 
so predvidene na območju oz. v bližini enot KD Boreča - Cerkev sv. Ane, EŠD 2998 (št. 
AŽ_297), Gornji Petrovci - Evangeličanska cerkev, EŠD 4148 (št. AŽ_81, AŽ_82), 
Križevci - Evangeličanska cerkev, EŠD 4151 (št. AŽ_217), Ženavlje - Spomenik 
balonarjema, EŠD 17195 (št. AŽ_262), Stanjevci – Šola, EŠD 18232 (št. AŽ_132), Gornji 
Petrovci - Domačija Labaševi, EŠD 18245 (št. AŽ_82),  Šulinci – Šola, EŠD 18251 (št. 
AŽ_54) in Lucova - Pokopališka kapela, EŠD 27551 (št. AŽ_47); 

 izbrisi oz. vrnitve stavbnih zemljišč v primarno rabo (kmetijska/gozdna/vodna zemljišča) 
so predvidene na območju oz. v bližini enot KD Gornji Petrovci - Cerkev sv. Trojice, EŠD 
2977 (izbris št. 96/a, 96/b), Križevci - Evangeličanska cerkev, EŠD 4151 (izbris št. 140), 
Ženavlje - Gomila Trenk, EŠD 6785 (izbris št. 36/b), Ženavlje - Spomenik balonarjema, 
EŠD 17195 (izbris št. 31/d, 31/i), Boreča – Zvonik, EŠD 18169 (izbris št. 27/c), Adrijanci 
– Šola, EŠD 18233 (izbris št. 133/b), Gornji Petrovci - Turistični dom Pindža, EŠD 18371 
(št. izvzema 97 in 97/c), Stanjevci - Vaška kapela, EŠD 27552 (izbris št. 73, 73/b, 73/c, 
…) in Peskovci - Arheološko območje Ob Peskovskem potoku, EŠD 29508 (izbris št. 
118/d). 

Ocenjujemo, da zaradi predvidenih sprememb namenske rabe ter posledično posegov v 
prostor ne bodo bistveno prizadete lastnosti registrirane nepremične kulturne dediščine in 
njihova prepoznavnost v širšem prostoru. Podrobnejša analiza vpliva sprememb plana po 
izvedeni javni razgrnitvi na posamezne enote KD je podana v prilogi 6 tega okoljskega 
poročila. 

Ocena: nebistven vpliv (B). 

Ohranjanje 
arheoloških ostalin 
izven območij 
arheoloških  
najdišč vpisanih v 
RKD 

Na območju občine je evidentiranih 9 enot 
arheološke dediščine, ki zavzemajo skupno 
5,2 ha oz. 0,08 % površja občine. Arheološki 
potencial zemljišč na preostalem delu 
občine večinoma ni znan. 

 
nevtralen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen in trajen vpliv: 

Pri predvidenih posegih v prostor na celotnem območju OPN je treba upoštevati, da se 
arheološke ostaline lahko nahajajo tudi izven območij registrirane kulturne (arheološke) 
dediščine. OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi v tekstualnem delu navaja, da ob vseh 
posegih v zemeljske plasti velja tudi obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki 
najditelja/lastnika zemljišča investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine 
zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti 
pristojno enoto ZVKDS. Ocenjujemo, da je varstvo arheoloških ostalin v OPN ni ustrezno 
zagotovljeno.     

Plan dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ne predvideva posegov v prostor, za katere je 
potrebna izvedba presoje vplivov na okolje in zaradi katerih bi bila potrebna pridobitev 
dopolnilnih smernic Ministrstva za kulturo, v katerih bi se to izreklo o konkretizaciji predhodnih 
arheoloških raziskav v postopku celovite presoje vplivov na okolje za OPN Gornji Petrovci. 
Na območju OPN Gornji Petrovci predhodne arheološke raziskave v postopku CPVO tako 
niso bile izvedene.    
Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 
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Vpliv izvedbe OPN Gornji Petrovci na okoljski cilj ohranjanje in dobro stanje enot kulturne dediščine ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov 
(C). 
 

6.1.10 Okoljski cilj »kvalitetna kulturna krajina« 

Preglednica 34: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »kvalitetna kulturna krajina«. 

Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

Prisotnost 
prepoznavnih 
značilnosti prostora 

Občina se nahaja na območju z dobro 
razpoznavno arhitekturno identiteto. 
 
Občina leži na območju krajinskega parka z 
visoko vrednoteno kulturno krajino. 

negativen 
vpliv 

Neposreden, dolgoročen in kumulativen vpliv: 

Eden od osnovnih strateških ciljev OPN je ohraniti prostorsko identiteto naselij. OPN 
predvideva širitve poselitve za potrebe stanovanjske gradnje, kmetijskih gospodarstev ter 
centralnih, gospodarskih, športno-rekreacijskih, turističnih, okoljskih in drugih dejavnosti.  

Na območjih EUP MA_8, MA_9 in MA_5 je predvidena izdelava krajinskih načrtov. Za 
ureditev zelenih površin okrog Križevskega jezera (EUP KR_10) krajinski načrt ni 
predviden. 

V dopolnjen osnutek OPN je bila vključena opredelitev novega območja za gospodarske 
dejavnosti v naselju Stanjevci, v dolini Bezjakovega potoka. V okoljskem poročilu iz 
novembra 2012, ki ga je izdelalo podjetje MEAR d.o.o., je bilo ocenjeno, da ureditve 
poslovnih con ne bo imela bistvenega vpliva na krajino ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 
Pristojno ministrstvo je na podlagi izdelanega okoljskega poročila izdalo pozitivno mnenje 
na dopolnjen osnutek OPN, in s tem tudi na ureditev površin z namensko rabo IG v dolini 
Bezjakovega potoka. OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva prestavitev 
območja za proizvodne dejavnosti (gospodarska cona, goveja farma, kompostarna) v EUP 
ST_12 v površini 2,3 ha, in sicer severno od lokacije predvidene v dopolnjenem osnutku 
OPN, zaradi ugodnejših lastniško-zemljiških razmerij. Območje EUP ST_12 je še zmeraj 
prostorsko ločeno od ostalih poselitvenih območij in tako predstavlja vzpostavitev novega 
poselitveno območja sredi odprtega prostora oz. varovane kulturne krajine. Z izvedbo 
posegov na predvidenem območju EUP ST_12 bo po vsej verjetnosti potrebna ureditev oz. 
rekonstrukcija javne gospodarske infrastrukture (prometnica itd.). Poseg leži v dolini 
Bezjakovskega potoka, ki ima na tem odseku še dokaj naraven tok z ohranjeno obrežno 
vegetacijo, zemljišča pa so namenjena izključno kmetijski dejavnosti (njive in ekstenzivne 
kmetijske površine) in gozdu. Ocenjujemo, da bo poseg na omenjeni lokaciji neugodno 
vplival na kulturno krajino doline Bezjakovega potok v njegovem osrednjem toku. Z vidika 
varovanja krajine smatramo kot precej bolj smotrno umestitev območja za gospodarske 
dejavnosti na krajinsko manj privlačna območja (npr. bližina linijskih infrastrukturnih 
objektov ipd.), ob tem je pomembno tudi dejstvo, da občina razpolaga s precejšnjimi 
nezazidanimi stavbnimi zemljišči namenjenimi proizvodnim dejavnostim. S predvidenim 
posegom v prostor grafični del OPN prav tako ne sledi 22. členu tekstualnemu delu plana, 
ki dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi med drugim navaja, da se posege v krajini umešča 



ZEU - družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. SOBOTA                          Lučka, okoljske in prostorske študije, 
             Staneta Rozmana 5                                                                                                                   Vanja Šendlinger, s.p.  

64 
 

Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

na krajinsko manj vredna območja. Novo predvideno območje se s krajinskega vidika ne 
razlikuje pomembno od lokacije predvidene v dopolnjenem osnutku OPN. Ker je bilo na 
umestitev gospodarske cone v dolino Bezjakovega potoka leta 2013 že pridobljeno 
pozitivno mnenje s strani pristojnega ministrstva, se do vpliva gospodarske cone (EUP 
ST_12_OPPN) na prisotnost prepoznavnih značilnosti prostora v tem okoljskem poročilu 
ne opredeljujemo.  

V EUP 1/a je predviden poligon za gorske kolesarje v velikosti okrog 1 ha. Območje leži 
sedi odprtega prostora, delno ga obdaja gozd. Po podatkih investitorja bodo na območju 
postavljeni premični vadbeni objekti iz naravnih materialov višine največ 1 m, po potrebi bi 
se okrog območja postavila varnostna ograja (v času izvedbe tekmovanj), potrebna bi bila 
električna polnilna postaja, na območju bi se postavile tudi lesene hišice za organiziranje 
šolskih taborov, ureditev gorsko kolesarskega centra ipd. Območje bo med drugim 
namenjen izvedbi tekmovanj in druženju njegovih uporabnikov.  

V naselju Stanjevci je sredi odprtega prostora (EUP EU_1) na območju pobude št. 75/d 
predvideno ažuriranje oz. uskladitev dejanskega stanja v prostoru z namensko rabo plana. 
Na območju pobude se nahaja požarna jama v velikosti 0,17 ha, predvidena je namenska 
raba VC.  

OPN predvideva dodatno širitev območja za turizem v EUP GP_13 v velikosti 0,37 ha. 
Ureditve območja za turizem v EUP GP_13, ki se bo urejalo z OPPN, je bila januarja 2016 
že potrjena s strani pristojnega ministrstva v fazi dopolnjenega osnutka.  

Septembra 2017 smo izdelovalci okoljskega poročila prejeli dodatni pobudi (št. 179 in 180) 
za spremembo namenske rabe zemljišč (t.i. Pravljična dežela) v EUP ST_15, ki se v 
velikosti nekaj manj kot 1 ha razteza v bližini obstoječe poselitve naselja Stanjevci. 
Predvideni sta podrobni namenski rabi BT (0,59 ha) in ZS (0,39 ha). Na podlagi prejete 
idejne zasnove investitorja bi na območju bilo urejeno parkirišče, hiške namenjene občasni 
nastanitvi zasnovane v obliki »pravljičnih« objektov, skupni centralni objekt  ter prenova 
obstoječega gospodarskega objekta, urbana oprema (npr. klopi, potke, pravljične 
skulpture, ipd).  Predvideni objekti so po arhitekturni zasnovi netipični za lokalno okolje, 
kljub temu ocenjujemo, da se bodo v primeru upoštevanja omilitvenih ukrepov ustrezno 
vklapljali v krajinsko sliko in ne bodo imeli bistvenega vpliva na ohranjanje prostorske 
identitete oz. vrednote krajinskega parka. 

Januarja 2020 smo izdelovalci okoljskega poročila prejeli dodatno pobudo (št. 190) za 
spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča za ureditev 
gospodarske cone (IG), v EUP ST_17, ki se v velikosti 0,21 ha raztezata na območju 
kmetijskih zemljišč na prostorsko omejenem zemljišču v dolini Peskovskega potoka, in 
sicer med potokom, cesto in železnico. Lokacija se nahaja izven območja strnjene poselitve 
naselja Stanjevci, neposredno ob vodotoku ter med regionalno cesto  in železnico, med 
katerima se v širšem prostoru že nahajajo večji kmetijsko proizvodni objekti. Ocenjujemo, 
da bo »odpiranje« nove lokacije gospodarske cone v dolini Peskovskega potoka, ki je bila 
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zaradi izgradnje linijskih infrastrukturnih objekto (cesta, železnica) in formiranja območij za 
proizvodnjo (IG) neposredno ob vodotoku (dolvodno) v preteklosti že delno razvrednotena, 
vnesla v prostor novo dimenzijo. Ker pa se vzdolž predmetnih infrastruknir  povezav  
nahajajo podobni objekti, v širšem kontekstu prostra,  umestitev novega objekta ne bo 
predstavljala bistvenega vpliva v prosotru in krajini. Umestitev novega območja za 
gospodarske dejavnosti v ekološko in krajinsko ranljivo območje Peskovskega vodotoka 
znižuje kakovost ureditev odprtega prostora. V izogib znižanja vizualne izpostavljneosti 
umestitve gospodarskega objekta se naj izvedejo omilitveni ukrepi, navedeni v 
nadaljevanu tega poročila (izdatna drevesna in grmovna zasaditev, fasade 
neizstopajočih barv (sivih, bež, olivno zelenih, pastelnih odtenkih, ipd.), ki so lahko 
obdelane z različnimi materiali ipd.). 
Ostali predvideni posegi v prostor po naši oceni ne bodo imele bistvenega vpliva na 
prepoznavne značilnosti prostora. Pogoji glede lege, oblike in velikosti objektov določeni v 
PIP-ih za posamezna območja podrobne namenske rabe sledijo prekmurski arhitekturni 
tipiki. OPN predvideva, da je obsaditev okolice trgovskih/poslovnih/proizvodnih con ter 
parkirišč potrebno izvesti na podlagi krajinsko arhitekturnega načrta. 

Plan dopušča postavitev objektov za oglaševanje z določenimi omejitvami. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 
 

Neposreden, začasen in kumulativen vpliv: 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi vključuje med drugim pobudo (št. 84). Z izvedo 
OPN se bodo na območju občine povečale površine za površinsko pridobivanje kamnin, in 
sicer za 6,1 ha (v primerjavi z veljavno namensko rabo). Območje EUP ST_13 leži na 
gričevnatem površju, na pobočju z JV orientacijo. Pridbivanje mineralne surovine trenutno 
poteka v peskokopu v občini Puconci, ki pa je delno že izkoriščen in delno tudi že saniran. 
V občini Gornji Petrovci pridobivalni prostor v pretežni meri prekriva gozd, obdajajo ga 
sklenjene gozdne površine. Vpliv na krajino bo na območju EUP ST_13 neposreden, saj 
bo prišlo do (postopne) odstranitve gozdne vegetacije in podrasti v obliki golosekov na 
površini 5,6 ha. Po odstranitvi tal bo prišlo do razgalitve osnovne kamninske matične 
podlage. Ob tem je pomembno dejstvo, da se bo mineralno surovino izkriščalo po etapah 
od JZ proti SV, pri čemer se bo že izkoriščene površine sproti saniralo in rekultiviralo v 
gozdne površine. Zaradi tega ocenjujemo, da se vidna izpostavljenost peskokopa kljub 
povečanju pridobivalnega prostora ne bo bistveno povečala.   

Ker se bo po opustitvi izkoriščanja minerlane surovine območje v celoti saniralo in 
rekultiviralo, bo vpliv na krajino začasen. Kljub temu je treba upoštevati, da bo v  času do 
končne sanacije prišlo poleg začasne izgube vegetacijskega pokrova (zlasti gozda) tudi do 
povečanja fragmentacije gozdnega prostora, kar bo vplivalo tudi na vizuelno dojemanje 
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prostora. Poleg navedenega bo nameravani poseg v času izkoriščanja kamnine 
predstavljal motnjo v smislu vidne  zaznavnosti  in  kakovosti  krajine  tudi  zaradi  prisotnosti  
opaznih elementov v prostoru, kot so gradbena in transportna mehanizacije, začasne  
deponije jalovine in odrivke, itd. 

Na območju EUP ST_13 bo poleg sprememb vegetacijskih značilnosti (odstranitev gozdne  
vegetacije) prišlo do trajnih sprememb reliefnih oz. geomorfoloških ter hidronorfoloških 
značilnosti. Material se bo pridobival v etažah določenih višin in širin. Dela se bodo izvajala 
»od zgoraj navzdol«, tako da se najprej izkorišča zgornja etaža do končnega roba, nato 
nižja etaža do predvidenega zunanjega roba. Nagib končnih brežin primernih za sanacijo 
bo 14O. /32/  

Ob tem je treba upoštevati, da se v sosednji občini Puconci nahaja preostali, večji del 
pridobivalnega prostora Kuštanovci, zato bo vpliv tudi kumulativen. Površina celotnega 
območja pridobivalnega prostora v obeh občina je 46,6 ha. Kljub precejšnji velikosti 
pridobivalnega prostora pa je potrebno upoštevati, da se izkoriščanje kamnine ne bo 
izvajalo na celotnem območju naenkrat. Rudarski projekt namreč predvideva etapno 
izkoriščanja mineralne surovine v smeri od jugozahoda proti severovzhod. Zaradi tega 
ocenjujemo, da se kljub povečanju pridobivalnega prostora vpliv na krajino ob izvedbi 
omilitvenih ukrepov ne bo bistveno povečala. Predvidena je sprotna in dokončna sanacija 
in rekultivacija etaž in ravnine, odprava posledic izkoriščanja minerlane surovine in 
ponovna vključitev območja v naravno okolje. /32/, /8/, /17/ Natančnejša določila v zvezi z 
krajinsko ureditvijo površinskega kopa na območju peskokopa Kuštanovci podajata 
Rudarski projekt za izvajanje del pri izkoriščanju trdnih mineralnih surovin. Pridobivanje 
kremenovega peska in proda v nahajlišču Kuštanovci (Oktober 2010, KBM projekt d.o.o., 
št. projekta: RP 01/10-2010-I) in Dopolnilni rudarski projekt za izvedbo izkoriščanja - 
končna sanacija nahajališča kremenovega peska Kuštanovci (Julij 2015, Geostern d.o.o., 
št. projekta: RP 1/15 ZSK). 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Površina kmetijskih 
zemljišč z izvedenimi 
agrarnimi operacijami 

Podatek ni na voljo. 
 

negativen 
vpliv 

Neposreden, dolgoročen in trajen vpliv: 

Dopolnitve OPN po izvedeni javni razgrnitvi v strateškem delu med drugim vključujejo 
težnje občine po komasaciji kmetijski zemljišč v naseljih Stanjevci, Boreča, Martinje, 
Ženavlje, Šulinci, Neradnovci, Lucova, Gornji Petrovci, Panovci in Kukeč. OPN poleg tega 
v 22. členu navaja, da bodo na kmetijskih zemljiščih na celotnem območju občine dovoljene 
agrarne operacije, razen melioracij za namene osuševanja ter zahtevnih agromelioracij. Na 
območjih agrarnih operacij se bo ohranjalo mejice, jarke, osamelce in podobno. Natančne 
lokacije predvidenih komasacij in drugih agrarnih operacij v izvedbenem delu OPN niso 
določene. 

Na podlagi navedenega ocenjujemo, da se bo površina kmetijskih zemljišč z izvedenimi 
agrarnimi operacijami v občini dolgoročno povečala. V kolikor se ob posegih ne bodo 
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upoštevala načela trajnostnega poseganja v kulturno krajino obstaja nevarnost trajnega 
razvrednotenja kulturne krajine na preostalem delu občine. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Površina stavbnih 
zemljišč na območju 
Krajinskega parka 
Goričko 

426 ha oz. 6,3 % površin 
 

pozitiven 
vpliv 

Neposreden vpliv: 

Kljub temu, da je spremembe in dopolnitve plana po izvedeni javni razgrnitvi predvidevajo 
precej več izbrisov oz. vračanj stavbnih zemljišč v kmetijsko/gozdno rabo (123 ha) kot 
širitev poselitve (okrog 20 ha), predvideva predlog plana v primerjavi z veljavno namensko 
rabo še zmeraj povečanje površin stavbnih zemljišč za okrog 7,5 ha oz. 1,7 %. Ob izvedbi 
plana bo površina stavbnih zemljišč na območju Krajinskega parka Goričko znašala 433 
ha oz. 6,5 % površja občine. Ob tem je potrebno tudi upoštevati, da je pretežni del povečanj 
površin stavbnih zemljišč posledica uskladitev namenske rabe z dejanskim stanjem v 
prostoru. Ob tem pa je treba vedeti, da vsakršna širitev poselitve na območju krajinskega 
parka ne pomeni nujno negativnega vpliva na krajino. Prav nasprotno, bivanje in delovanja 
človeka na obravnavanem območju je ustvarilo visoko kvalitetno in vredno kulturno krajino, 
ki se jo varuje z razglasitvijo krajinskega parka. Prebivalstvo je tako eden temeljnih in 
sestavnih delov krajinskega parka, pri čemer pa se območje Goričkega in s tem tudi občina 
Gornji Petrovci že več desetletij srečuje z negativnimi demografskimi trendi. Depopulacija 
je tako ena temeljnih groženj obstoja značilne drobno strukturirane in mozaične kulturne 
krajine na območju Krajinskega parka Goričko.  

Iz tega vidika smatramo, da je širitev poselitve na območju občine Gornji Petrovci pozitiven 
pojav, saj zagotavljanje novih delovnih mest, športno-rekreacijske in turistične 
infrastrukture ipd. omogoča ohranjanje poselitve na demografsko ogroženem območju 
Krajinskega parka Goričko. S tem pa se na posreden način ohranja tudi zavarovano 
kulturno krajino. 

Ocena: pozitiven vpliv (A). 

Kumulativen vpliv: 

Pri ocenjevanju kumulativnih vplivov je potrebno vrednotiti tudi vpliv ostalih prostorskih 
aktov na območju Krajinskega parka Goričko. Na območje krajinskega parka segajo še 
občine Cankova, Rogašovci, Puconci, Grad, Kuzma, Hodoš, Šalovci, Moravske Toplice, 
Dobrovnik in Kobilje, kjer se poselitev v okviru (predvidenih) OPN v celoti ali delno prav 
tako širi na zavarovano območje krajinskega parka.  

Ocenjujemo, da bo OPN Gornji Petrovci s povečanjem površin stavbnih zemljišč na 
območju krajinskega parka za okrog 6 ha imel pozitiven kumulativen vpliv na površine 
stavbnih zemljišč na demografsko ogroženem območju Krajinskega parka Goričko in s tem 
na ohranjanje kulturne krajine.  

Ocena: pozitiven vpliv (A). 
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Dolgoročen vpliv: 

Spremembe namenske rabe zemljišč so dolgoročne ali vsaj srednjeročne narave. 
Povečanje površin stavbnih zemljišč znotraj demografsko ogroženega območja krajinskega 
parka bo dolgoročno izboljšalo pogoje za delo, poselitev in prostočasno udejstvovanje. 
Zadrževanje lokalnega prebivalstva v občini, ki ima vlogo soustvarjalca in skrbnika krajine, 
bo imelo dolgoročno pozitiven vpliv na kulturno krajino na območju Krajinskega parka 
Goričko. Zaradi demografske ogroženosti in že več desetletij trajajoče depopulacije v 
Krajinskem parku Goričko bistvenih dolgoročnih potreb in pritiskov po širitvi poselitve na 
območju krajinskega parka v prihodnje ne pričakujemo. 

Ocena: pozitiven vpliv (A). 

Vpliv izvedbe OPN Gornji Petrovci na okoljski cilj kvalitetna kulturna krajina ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 

6.1.11 Okoljski cilj »varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja« 

Preglednica 35: Opredelitev vplivov izvedbe plana na okoljski cilj »varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja«. 
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Površine kmetijskih 
zemljišč in obseg njiv 
na prebivalca 

Marca 2016 je imela občina glede na dejansko 
rabo zemljišč 1,56 ha kmetijskih 

zemljišč/prebivalca občine, od tega 0,73 ha 
njiv/prebivalca občine. To kaže na 

nadpovprečne pogoje za samooskrbo 
prebivalcev občine z lokalno in kakovostno 

pridelano hrano. 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen in trajen vpliv: 

Z vidika zagotavljanja potenciala za prehransko samooskrbo je pomembno spremljati 
površine kmetijskih zemljišč oz. njiv na prebivalca po dejanski rabi. Število prebivalcev 
občine upada, obseg kmetijskih površin pa se zaradi pritiskov urbanizacije ter 
zaraščanja kmetijskih zemljišč zmanjšuje. Kljub temu, da spremembe in dopolnitve 
plana po izvedeni javni razgrnitvi predvidevajo precej več izbrisov oz. vračanj stavbnih 
zemljišč v kmetijsko/gozdno rabo (123 ha) kot širitev poselitve (okrog 20 ha), 
predvideva predlog plana v primerjavi z veljavno namensko rabo še zmeraj povečanje 
površin stavbnih zemljišč za okrog 7,5 ha oz. 1,7 %, pretežno na račun kmetijskih 
zemljišč.  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi dovoljuje izvajanje nezahtevnih agrarnih 
operacij in komasacij na kmetijskih zemljiščih, kar bo povečalo donosnost kmetijskih 
zemljišč.  

OPN bo s predvidenimi posegi v prostor (t.j. širjenje poselitve na kmetijska zemljišča) 
dolgoročno vplival na zmanjšanje površine kmetijskih zemljišč po dejanski rabi, to bo 
pa dolgoročno vplivalo na obseg zemljišč primernih za pridelavo hrane na območju 
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občine. Trend zmanjševanja kmetijskih površin po dejanski rabi se bo najverjetneje 
nadaljeval tudi zaradi njihovega zaraščanja.  

Ocena: nebistven vpliv (B). 

Število prebivalcev, 
ki se s pitno vodo 
oskrbuje iz javnega 
VS  

1.620 prebivalcev leta 2015, njihovo število v 
zadnjih treh letih upada, kar pripisujemo 

procesu depopulacije.  

 
pozitiven 

vpliv 

Neposreden in dolgoročen vpliv: 

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi predvideva, da se bo za zagotavljanje 
ustrezne oskrbe s pitno vodo spodbujala obnova in posodobitev vodooskrbnih 
sistemov ter njihovo povezovanje v bolj racionalne, učinkovite in strokovno 
nadzorovane sisteme. V ta namen se je občina vključila v regijski projekt »Oskrba s 
pitno vodo Pomurja – sistem B«, v okviru katerega bo zagotovljena javna oskrba s 
pitno vodo vsem prebivalcem občine.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Dolgoročen vpliv: 

Glede nato, da bo skladno z OPN treba objekte priključiti na vodovodno omrežje (t.j. 
regionalni vodovodni sistem Pomurja), če je le-to zgrajeno, bo plan prispeval k 
dolgoročno kvalitetnejši in zanesljivejši oskrbi prebivalstva s pitno vodo na 
vododeficitarnem območju. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Število IED 
zavezancev 

0 
 

negativen 
vpliv 

Neposreden in dolgoročen vpliv: 

OPN predvideva prestavitev predvidenega območja za intenzivno kmetijsko dejavnost 
(goveja farma, kompostarna) v EUP ST_12 OPPN v površini 2,3 ha. Prav tako 
predvideva opredelitev novega območja gospodarske cone (IG) v EUP ST_17, 
velikosti 0,21 ha. Plan dopušča prostorske možnosti za povečanje števila IED 
zavezancev na območju občine.  

Plan dopolnjen po javni razgrnitvi dopušča lociranje objektov in naprav z 
agresivnejšimi dejavnostmi, ki lahko povzročajo prekomerne emisije v zrak, kar 
smatramo kot neustrezno.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Število večjih virov 
vonjav 

Na območju plana se nahaja nekaj območij 
namenjenih obratom za kmetijsko proizvodnjo, 
in sicer v naseljih Gornji Petrovci, Košarovci in 

Peskovci, kjer so locirane delujoče farme  
piščancev, prašičev in govedi. Farme so 

pomemben vir vonjav. Vir vonjav v bližnji in širši 
okolici plana je prisoten tudi v spomladanskem 
in poletnem času zaradi opravljanja kmetijske 
dejavnosti (gnojenje njiv in travnikov). Razen 

 
negativen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen vpliv: 

V dopolnjen osnutek OPN je bila vključena opredelitev novega območja za 
gospodarske dejavnosti v naselju Stanjevci, v dolini Bezjakovega potoka. V okoljskem 
poročilu iz novembra 2012, ki ga je izdelalo podjetje MEAR d.o.o., vpliv izvedbe plana 
oz. vzpostavitve gospodarske cone na vonjave ni bila izvedena. Pristojno ministrstvo 
je na podlagi izdelanega okoljskega poročila leta 2013 že izdalo pozitivno mnenje na 
dopolnjen osnutek OPN. Po izvedeni javni razgrnitvi je v planu predvidena prestavitev 
lokacije območja IG nekoliko bolj severno od prvotno predvidene v dopolnjenem 
osnutku OPN, in sicer zaradi ugodnejših zemljiško lastniških razmerij. Plan dopolnjen 
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Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

tega na območju plana ni drugih pomembnejših 
virov neprijetnih vonjav, ki bi izhajale iz 

energetskih objektov (npr. bioplinarne), deponij 
odpadkov, kompostarn ipd. 

po javni razgrnitvi tako predvideva prestavitev območja proizvodnih dejavnosti (EUP 
ST_12 IK) v velikosti 2,3 ha, ki bo med drugim namenjena za ureditev goveje farme 
in kompostarne, ki sta (potencialen) vir vonjav. Poleg tega občina razpolaga z 
nezazidanimi stavbnimi zemljišči z namensko rabo IG in IK, na območja katerih se 
bodo v prihodnje sicer lahko umestilo dejavnosti, ki so prav taki lahko vir neprijetnih 
vonjav. Velike neizkoriščene oz. nezazidane površine so še zlasti v EUP PE_14 v 
naselju Peskovci z namensko rabo IK.    

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Število prejetih 
pritožb zaradi 
neprijetnih vonjav 

Natančno število ni znano, občina ne vodi 
evidence prejetih pritožb zaradi neprijetnih 

vonjav. 

 
nevtralen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen vpliv: 

OPN ne obravnava problematike vonjav na območju plana.   

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Delež rabe OVE 

Za ogrevanje stanovanj in pripravo tople 
sanitarne vode izrazito prevladuje lesna 
biomasa z 83 %. V občini je 5 sončnih 

elektrarn. 

 
nevtralen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen vpliv: 

S širitvijo poselitve se bo potreba po ogrevanju objektov in pripravi tople sanitarne 
vode povečala, povečala se bo tudi potreba po oskrbi z električno energijo. OPN po 
izvedeni javni razgrnitvi sicer npr. dodatno predvideva energetsko sanacijo stavb ipd., 
kljub temu ne vsebuje vseh ustreznih ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov 
energije.  

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Število in dolžina 
stikov konflikti 
območij 

V dopolnjenem osnutku OPN je opredeljen 1 
stik med območjem IG (EUP GP_5 ) in SS 
(EUP GP_6) v dolžini 128 m. Na dopolnjen 
osnutek OPN je bilo pridobljeno pozitivno 
mnenje pristojnega ministrstva, zato se do 
navedenega stika konfliktnega območja v 

pričujočih spremembah in dopolnitvah  
okoljskega poročila ne opredeljujemo. 

 
nevtralen 

vpliv 

Sinergijski vpliv: 

Območja za proizvodnjo imajo lahko zaradi neposredne bližine stanovanjskih območij 
negativen vpliv na zdravje ljudi zaradi emisij hrupa, emisij onesnaževal v zrak, 
svetlobnega onesnaženja, vonjav itd. 

Spremembe plana po izvedeni javni razgrnitvi ne predvidevajo novih stikov konfliktnih 
območij.  

Ocena: ni vpliva (A). 

Dolgoročen vpliv: 

OPN bo dolgoročno vplival na podrobno namensko rabo zemljišč, s tem pa tudi na 
število in dolžino stikov konfliktnih območij. Na namensko rabo so namreč vezani tudi 
nekateri trajni posegi v prostor. Z OPN se določa podrobna namenska raba stavbnih 
zemljišč na način, da novi stiki konfliktnih območij niso predvideni. 

Ocena: ni vpliva (A). 

Določitev SVPH za 
PNRP in mej med 
območji z II., III. in 
IV. stopnjo varstva 

SVPH v dopolnjenem osnutku OPN niso 
ustrezno določene.  

Dopolnjen osnutek OPN predvideva širitev 
poselitve (namenska raba SS v EUP PE_5 in 

ST_4) v neposredno bližino regionalne ceste in 

 
nevtralen 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen vpliv: 

OPN glede na občutljivost za škodljive učinke hrupa v 72. členu določa stopnje varstva 
pred hrupom. In sicer se celotno območje občine uvršča v območje III. stopnje varstva 
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Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

pred hrupom na  
območju poselitve 

železniške proge, kar smatramo kot 
neustrezno, saj na omenjenih območjih II. 

SVPH skladno z Uredbo ni zagotovljena. Na 
dopolnjen osnutek OPN je bilo pridobljeno 

pozitivno mnenje pristojnega ministrstva, zato 
se do navedenih širitev poselitve v pričujočih 

spremembah in dopolnitvah  okoljskega 
poročila ne opredeljujemo. 

pred hrupom, kar je v neskladju s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev  hrupa v 
okolju. 

Analiza hrupa za območje občine ni bila izdelana. Glede na analizo stanja prostora 
izdelovalcev tega okoljskega poročila in v skladu s predpisi o mejnih vrednostih 
kazalcev  hrupa v okolju ocenjujemo, da večina območij z namensko rabo SS (zlasti 
npr. EUP PE_5, ST_4, GP_6, GP_2/a, GP_2/b itd.) ne izpolnjujejo zahtev za II. SVPH, 
pri čemer so nekatera od navedenih območij pretežno še nezazidana. Zlasti za 
območja z namensko rabo SS, ki ležijo v neposredni bližini železniške proge je 
potrebno upoštevati, da se bodo po izvedbi elektrifikacije (zamenjava dizelskih z 
električnimi vlakovnimi kompozicijami) in izboljšanju voznih lastnosti obremenitve s 
hrupom občutno zmanjšale. Kljub temu je v prihodnje zaradi posodobitve proge in 
vključitve v evropske prometne koridorje pričakovati predvsem porast tovornega 
prometa, zaradi česar se bo emisija hrupa postopoma povečevala. Ker bo večina 
tovornega prometa potekala v nočnem času, lahko največje povečanje obremenitev s 
hrupom pričakujemo prav ponoči. (Vir: /28/). Nova stavbna zemljišča z namensko rabo 
SS v EUP PE_5 so bilo opredeljena v fazi dopolnjenega osnutka, januarja 2013 je bilo 
pridobljeno pozitivno mnenje s strani pristojnega ministrstva na dopolnjen osnutek 
OPN in okoljsko poročilo, zato se do območja EUP PE_5 v tem okoljskem poročilu ne 
opredeljujemo.  

OPN dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi v grafičnem delu umešča v prostor 
območja, kjer bodo dopustne hrupnejše dejavnosti, kot so: 

o pobuda št. 68 – EUP ST_12_OPPN z namensko rabo IG, kjer je predvidena 
mešana kmetijsko-gospodarska cona,  

o pobuda št. 190 – EUP ST_17 z namensko rabo IG, 
o pobuda št. 60 – EUP EU_1 z namensko rabo O, 
o pobuda št. 85/d – EUP ŠU_5 z namensko rabo PO, 

pri čemer se omenjena območje ne nahajajo v bližini poselitvenih območij, ki bi 
potrebovala večje varstvo pred obremenitvami s hrupom. 

OPN predvideva novo poselitveno območje (pobudi št. 179 in 180 – t.i. Pravljična 
dežela) v EUP ST_15. Na delu obeh pobud je predvidena namenska raba BT v 
površini 0,39 ha. V delu EUP ST_15 se tudi spreminja obstoječa namenska raba SK 
v predvidneo namensko rabo BT, v površini 0,07 ha. Območja BT v EUP ST_15 bodo 
sklando s področno zakonodajo potrebovala večje varstvo pred hrupom. Na območju 
površin za turizem je namreč določena II. stopnja varstva pred hrupom (II. SVPH), na 
katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa. V 
bližnji okolici EUP ST_15 ni pomembnejših virov hrupa. 

Vzdolž prometnic se nahajajo še nezazidana stavbna zemljišča, poleg tega OPN 
predvideva nekatere širitve stavbni zemljišč vzdolž regionalnih in lokalnih cest. Kljub 
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Kazalci stanja 
okolja 

Ničelno stanje 
(zadnji dostopni podatek) 

Ocena 
gibanja 
kazalca 

Opis, obrazložitev in ocena vpliva 

temu, da obstoječe prometne obremenitve ne predstavljajo tveganje za zdravje in 
počutje ljudi zaradi obremenitev s hrupom, je potrebna pozornost pri gradnji novih 
stavb z varovanimi prostori ob prometnicah. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

Delež zelenih 
površin in površin za 
šport in rekreacijo 

3,3 ha oz. 0,05 % površja občine 

Upoštevane le so le površine z namensko rabo 
ZS, površin z namensko rabo ZK, ki sicer prav 
tako sodijo med zelene površine, pri obravnavi 

tega kazalca nismo upoštevali, saj nimajo 
primarne funkcije zagotavljanja sprostitve, 
oddiha, športa in rekreacije na prostem. 

 
pozitiven 

vpliv 

Neposreden, dolgoročen vpliv: 

Z  izvedbo  plana  se  bo  delež  zelenih  površin  in  površin  za  oddih  in  rekreacijo  
močno povečal.  In  sicer  bodo  omenjene  površine  (t.j.  površine  z  oznako  PNRP  
BC,  ZP  in  ZS) zavzemale 9,30 ha oz. 1,8 % površja občine. Površin z namensko 
rabo ZK in ZD, ki sicer prav tako sodijo med zelene površine, pri obravnavi tega 
kazalca nismo upoštevali, saj nimajo primarne funkcije zagotavljanja sprostitve, 
oddiha, športa in rekreacije na prostem. Kljub temu v tekstualnem delu plana 
pogrešamo večji poudarek zagotavljanju prostorskih in ostalih pogojev za ureditev  
športne in rekreacijske infrastrukture ter površin za šport in rekreacijo na prostem oz. 
v naravi. 

Ocena: nebistven vpliv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 Vpliv izvedbe OPN Gornji Petrovci na okoljski cilj varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ocenjujemo kot nebistven ob izvedbi omilitvenih ukrepov (C). 

 

6.2 Omilitveni ukrepi 

 

Preglednica 36: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »ohranjanje dobrega stanja površinskih voda«. 
 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Način zbiranja, 
odvajanja in čiščenja 
KOV padavinskih 
odpadnih voda 

V EUP ST_13 je potrebno preprečiti odtekanje onesnaženih padavinskih voda v 
neimenovani potok. Za zadrževanje eventualnega viška padavinskih voda je 
potrebna izvedba usedalnika/zadrževalnika/ponikovalnika. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana. 
Izvede se ga naj 
pred začetkom 
obratovanja 
peskokopa. 

Koncesionar 

Inšpekcije  za  
energetiko  in  
rudarstvo  
Inšpektorata  RS  za  
infrastrukturo 
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Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

V EUP ST_17 z namensko rabo IG je treba padavinske vode pred iztokom v bližnje 
vodotoke ustrezno očistiti preko ustrezno dimenzioniranih usedalnikov in lovilcev olj 
oz na način kot določajo predpisi. Preprečiti je treba vsakršno odtekanje 
onesnažene padavinske vode v bližnji vodotok (neprepustnost tlakovanih površin, 
robniki, padci proti požiralnikom, ipd.). Zbiranje, skladiščenje, prečrpavanje, 
pretakanje in mešanje okolju škodljive snovi na celotnem območju EUP ni dopustno.  

Komunalne odpadne vode iz objektov se do izgradnje javnega kanalizacijskega 
sistema obvezno odvajajo v malo komunalno čistilno napravo, po izgradnji javne 
kanalizacije se naj ta v celoti odstrani, objekte pa priključi na javni kanalizacijski 
sistem.  

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana. 
Izvede se ga naj 
pred začetkom 
opravljanja 
dejavnosti. 

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

V EUP ST_13 je potrebno urediti sanitarije za delavce (kemično stranišče). 
 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana. 
Izvede se ga naj 
pred začetkom 
obratovanja 
peskokopa. 

Koncesionar 

Inšpekcije  za  
energetiko  in  
rudarstvo  
Inšpektorata  RS  za  
infrastrukturo 

Na mestu pretakanja goriv se naj namestij lovilne posode, katere bodo preprečile 
razlitje goriv oz. pronicanje le teh v tla. V pridobivalnem prostoru hranjenje goriv ni 
dopustno. Predvidena pralna ploščad – ploščad za prečrpavanje goriv mora imeti 
nameščen lovilec olj. Pri ravnanju z odpadnimi olji se naj prepreči vsakršno 
onesnaženje voda in tal. Skladiščenje za okolje nevarnih snovi na območju 
peskokopa (goriva, maziva, razstreliva ipd.) ni dopustno. Preprečiti je potrebno 
vsakršno iztekanje za okolje nevarnih snovi iz premičnih ali nepremičnih naprav v 
tla in podtalnico (namestitev lovilnih skled, lovilci olj ipd.). 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana. 
Izvede se ga naj 
pred začetkom 
obratovanja 
peskokopa. 

Koncesionar 

Inšpekcije  za  
energetiko  in  
rudarstvo  
Inšpektorata  RS  za  
infrastrukturo 

 

Preglednica 37: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »ohranjanje in izboljšanje ekološkega stanja celinskih voda«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Hidromorfološke 
značilnosti celinskih 
voda 

Vse ureditve in posegi v EUP KR_10_OPPN in EUP MA_9_OPPN z namensko rabo 
ZD se naj izvedejo na sonaravni način, izvedeni morajo biti v pretežno leseni 
izvedbi. Posegi v vodna in priobalna zemljišča naj bodo omejeni na najmanjšo 
potrebno mero in izvedeni tako, da bodo struga, brežine in vodni ekosistemi čim 
manj prizadeti.  

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

V EUP ST_13 se naj ohranjajo osnovne hidrološke in hidromorfološke značilnosti 
neimenovanega potoka, ki predstavlja povirni dela Male Krke. Natančna velikost 
ožjega vodozbirnega območja vodotoka in ukrepi za varovanje hidroloških in 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 

Koncesionar 
Inšpekcije  za  
energetiko  in  
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Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

hidromorfoloških značilnosti omenjenega neimenovanega vodotoka se naj določi v 
posebni strokovni podlagi, ki jo izdela za to usposobljen hidrolog. V kolikor bodo 
potrebna prečkanja vodotoka s transportnimi in drugimi vozili, se naj v ta namen 
uredi most. Vožnja vozil čez strugo vodotoka ni dopustna. Utrditve struge na mestu 
prečkanja naj bodo izvedene sonaravno. 

predloga plana. 
Strokovna podlaga 
se naj izvede pred 
posegom v prostor.  

rudarstvo  
Inšpektorata  RS  za  
infrastrukturo 

Na območju pobude št. 75/d v EUP EU_1 (obstoječa požarna jama) se v primeru 
gojenje rib hidromorfološke in ekološke značilnosti vodotoka, ki služi napajanju 
požarne jame, ne smejo poslabšati. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Predvsem na odsekih vodotokov, kjer so potrebne določene ureditve za 
zagotavljanje večje protipoplavne varnosti, se naj z ekoremediacijami in drugimi 
hidrotehničnimi ukrepi na in ob vodotokih spodbuja posege v smeri njihovih 
izboljšav. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

V obvodnih krajinah se naj v čim večji meri varujejo naravna morfologija strug, 
naravna obrežna vegetacija ter površinski vodni pojavi v celoti. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Ob izvedbi agrarnih operacij je treba vodotoke in ostale odprte vodne površine v čim 
večji meri ohraniti (če predstavljajo kvaliteto z naravovarstvenega in krajinskega 
stališča) in urejati na čim bolj sonaraven način.  

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Površina stavbnih 
zemljišč na priobalnih 
zemljiščih celinskih voda 

Območje predvidenih stavbnih zemljišč z namensko rabo IG (pobuda št. 68) v EUP 
ST_12_OPPN in IG (pobuda št. 190) v EUP ST_17 se naj zmanjšata na način, da 
ne bosta segali na priobalna zemljišča vodotokov. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

 

Preglednica 38: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »zmanjšanje hipnega odtoka z urbanih površin«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Delež pozidanih površin 

Nepozidane dele gradbenih parcel je treba v čim večji meri ohranjati netlakovane 
ali jih tlakovati s propustnimi materiali. Na območjih, kjer ponikanje zaradi značilnosti 
tal ni možno, se naj padavinsko vodo odvaja v kanalizacijo na podlagi pogojev 
upravljavca kanalizacije, pri čemer naj se čim večji delež padavinske vode pred 
odvodom v kanalizacijsko omrežje začasno zadrži na lokaciji. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 
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Preglednica 39: Seznam omilitvenih ukrepov za okoljski cilj »zagotavljanje nizke stopnje ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda«. 

Kazalec Omilitveni ukrep Časovni okvir izvajanja 
Nosilec 
izvajanja 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Površina stavbnih zemljišč 
na poplavnem območju 

Skladno z Uredbo o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in 
posegov v prostor na območjih ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda in morja (Ur.l. RS, št. 89/2008) se naj 
izdela hidrološko hidravlični elaborat Peskovskega potoka, na podlagi 
katerega bo možno ugotoviti, ali je pobuda št. 105/d, ki predvideva širitev 
stavbnih zemljišč na zahodnem robu občinskega središča Gornji 
Petrovci (EUP GB_3), sprejemljiva oz. pod katerimi pogoji. 

Do pridobitve gradbenega 
dovoljenja za konkreten poseg 
v prostor na poplavnem 
območju. 

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Gornji Petrovci. 

Število in stanje 
evidentiranih zemeljskih 
plazov in drugih erozijskih 
pojavov 

Občina naj vzpostavi evidenco erozijskih žarišč, ki jo naj redno ažurira. 
Pristopi naj k sanaciji erozijskih žarišč.  

Omilitveni ukrep se naj v OPN 
vključi najkasneje do predloga 
plana. 

Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Gornji Petrovci. 

 

Preglednica 40: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »varčna raba in ohranjanje tal«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Delež pozidanih površin 

Pri gradnji objektov in drugih prostorskih ureditvah je potrebno odstranjen zgornji 
rodovitni sloj tal deponirati ločeno od nerodovitnih tal. Rodovitni sloj tal naj se 
namensko uporabi za sanacijo degradiranih površin, izboljšanje drugih kmetijskih 
zemljišč, zunanje ureditve ali druge ustrezne namene. Po izvedbi posegov v prostor 
je treba poškodovana ali razgaljena tla sanirati na način, da se prepreči erozija tal 
in da se obnovi njihova rodovitnost (npr. z zatravitvijo, pogozditvijo ipd.).  

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana. 
Upošteva se ga naj 
pri izvedbi 
konkretnih posegov 
v prostor. 

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

V EUP ST_13 se naj dejanska raba tal (iz gozda v območja pridobivanja minerlanih 
surovin) spreminja postopno in v skladu z napredovanjem eksploatacijskih del. 
Odstranjevanje vegetacije in tal na nagnjenih površinah se naj izvaja sočasno, da 
se prepreči erozija tal. Po opustitvi izkoriščanja in izbrisu iz katastra pridobivalnih 
prostorov,  se  naj raba  ponovno  spremeni  v  gozd na celotnem območju EUP 
ST_13, razen kjer drugače izhaja iz omilitvenih ukrepov s področja varstva narave. 
Vnos onesnaževal v tla ni dopusten. 
 
Preperinsko in humusno plast se naj odstrani in začasno deponira na območju 
peskokopa, izven odkopnega prostora, da jo bo po končani sanacijo možno 
uporabiti za izvedbo rekultivacijskih del. Odrivka se naj odstranjuje v skladu z 
napredovanjem eksploatacijskih del. Humus se naj odlaga ločeno od jalovine in 
sicer na način, da se ohrani njegova biološka aktivnost, v kupih višine največ 3-4 m, 
ki naj bodo zatravljeni.    

V času obratovanja 
peskokopa. 

Koncesionar 

Inšpekcije  za  
energetiko  in  
rudarstvo  
Inšpektorata  RS  za  
infrastrukturo 
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Preglednica 41: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »ohranjanje gozdov«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Površina gozdov po 
namenski in dejanski 
rabi 

Na območju izbrisov št. 38/a in 163/c opredelitev gozdnih zemljišč ni sprejemljiva, 
saj se na območju izbrisov gozd ne nahaja. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

V EUP ST_13 se naj sečnja gozda izvaja postopno in v skladu z napredovanjem 
eksploatacijskih del ter z usmeritvami iz strokovne podlage (glej okoljski cilj 
»ohranjanje in izboljšanje ekološkega stanja celinskih voda«). Po zaključku 
posameznih faz eksploatacije je treba ponovno vzpostaviti čim bolj naravno stanje. 
Rekultivacija se naj izvaja z avtohtonimi rastlinskimi vrstami, ki se naj določijo v 
sodelovanju z ZGS ali ZRSVN. Po opustitvi izkoriščanja in izbrisu iz katastra 
pridobivalnih prostorov,  se  naj raba  ponovno  spremeni  v  gozd na celotnem 
območju EUP ST_13, razen kjer drugače izhaja iz omilitvenih ukrepov s področja 
varstva narave.  Po zaključenih posameznih fazah izkoriščanja je potrebno sanirati 
morebitne  poškodbe, ki bi nastale na okoliškem gozdnem drevju in gozdnih poteh. 

V času obratovanja 
peskokopa. 

Koncesionar 
Inšpekcijske službe 
pristojne za  gozd in 
naravo. 

 

Preglednica 42: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »ohranjanje kmetijskih zemljišč«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Površina kmetijskih 
zemljišč po namenski in 
dejanski rabi 

Na območjih ažuriranj z oznako AŽ_45 in AŽ_56 je sprememba namenske rabe 
dopustna le na pozidanih zemljiščih. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Območje izbrisa št. 28a se naj zmanjša na način, da ne bo segalo na pozidana 
zemljišča. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Površina kmetijskih 
zemljišč z izvedenimi 
agrarnimi operacijami 

Točna meja območij dopustnih agrarnih operacij se naj določi v OPPN. Pred 
izvedbo komasacij je potrebna izdelava komasacijskega načrta. 

Omilitveni ukrep se 
naj v OPN vključi 
najkasneje do 
predloga plana.  

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 
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Preglednica 43: Omilitveni ukrepi ter njihovi nosilci in čas izvajanja za okoljske cilje s področja ohranjanja narave 
Za izvedbo omilitvenih ukrepov so zadolženi Občina Gornji Petrovci in investitorji/lastniki zemljišč. V času gradnje naj izvaja reden nadzor upoštevanja predlaganih omilitvenih 
ukrepov pristojni inšpektor oz. naravovarstveni nadzornik ter občina Gornji Petrovci. Vsi našteti omilitveni ukrepi so izvedljivi, verjetnost uspešnosti njihove izvedbe je zmerna do 
zelo verjetna. Omilitveni ukrepi veljajo za vse lokacije v kolikor ni posebej zapisano, da veljajo le za določeno (spodnja tabela).  

- Preprečuje se onesnaževanje celinskih voda in spiranje snovi s površin cest, parkirišč in kmetijskih površin. Ohranja se naravna struktura dna kot tudi bregov celinskih voda 
in obrežne vegetacije. 

- Dosledno se upoštevajo tehnološki standardi za delujoče in novo vzpostavljene dejavnosti in objekte ter uporaba komunalne infrastrukture (kanalizacijski sistem, čistilne 
naprave, ipd.). 

- Gradbeni stroji in mehanizacija morajo biti tehnično brezhibni, tako da je preprečeno spiranje goriva, olj in maziv na površine in v vodotoke. Z gradbenimi stroji se ne posega 
izven območja predvidenega za pozidavo. 

- Vozilom naj se na prehodu z gradbišča na asfaltno podlago z vodo očisti pnevmatike, da ne bo prihajalo do raznosa zemljin na cesto, kjer se po osušitvi praši. 
- Za začasno odlaganje izkopnega materiala se naj določijo mesta/površine, ki so sicer že degradirane, in/oz. površine, ki bodo kasneje pozidane. 
- Dela naj potekajo v dnevnem času. Zaradi svetlobnega onesnaževanja odsvetujemo nočno 

osvetljevanje gradbišča in objektov. 
- Drevje v gozdu se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja; po končani gradnji je potrebno sanirati morebitne poškodbe nastale zaradi gradnje na okoliškem 

gozdnem drevju ter na gozdnih poteh. 
- Upošteva naj se varnostna razdalja: gradnja objektov naj se načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa (cca 30 m) od obstoječega gozdnega roba. 
- Pri posegih se ohranja/vzdržuje oz. se omogočijo pogoji za ponovno vzpostavitev v primeru degradacije strukturno in vrstno pestre vegetacije gozdnega roba. 
 
Rastline 
- Tujerodne invazivne vrste rastlin, ki se pojavljajo in se bodo pojavljale na vseh površinah, kjer bo prihajalo do posegov, je potrebno odstranjevati že pred posegi, med posegi 

in po posegih (stalno). Odstranjujejo naj se predvsem sledeče vrste: kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea), enoletna suholetnica (Erigeron annuus), 
japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik (F × bohemica), Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum), pelinolistna žvrklja (Ambrosia artemisiifolia), robinija (Robinia 
pseudacacia), veliki pajesen (Ailanthus altissima), deljenolistna rudbekija (Rudbeckia laciniata), topinambur (Helianthus tuberosus), nedotike (Impatiens spp.) idr. Kot osnova 
nezaželenih vrst naj se uporabi vsaj seznam iz Jogan (2007).  

Ptice 
- Vsa morebitni posegi v drevesno ali/in grmovno vegetacijo naj se izvajajo izven gnezditvenega obdobja ptic (posegi so dovoljeni od začetka septembra do sredine februarja).  

 

Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

celotno območje 
Občine 

Zunanja/javna osvetljava naj se postavi le v nujnih primerih (npr. zaradi 
varnosti ljudi), sicer naj se ne načrtuje/umešča v prostor. 

črtasti medvedek, 
rogač, 
netopirji, 
KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
stanja na 
terenu in v 
času 
planiranja 

Občina  

V primeru osvetlitve zunanjih površin se naj uporabljajo sijalke, ki ne 
svetijo v UV spektru in čim manj svetijo v modrem delu spektra (npr. 
visokotlačne natrijeve sijalke, nikakor pa ne LED ali živosrebrove; v 
kolikor se uporabljajo LED svetila, naj imajo filter, ki ne prepušča 
valovnih dolžin pod 500 nm). Vse svetilke morajo biti v skladu z Uredbo 
o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja in morajo biti 
pravilno nameščene (ne smejo sevati nad vodoravnico). Za 

Občina, 
lastniki 
zemljišč 



ZEU - družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. SOBOTA                          Lučka, okoljske in prostorske študije, 
             Staneta Rozmana 5                                                                                                                   Vanja Šendlinger, s.p.  

78 
 

Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

osvetljevanje naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim 
zaščitnim in nepredušnim steklom. 

celotno območje 
Občine 

Visokodebelni sadovnjaki in posamezna starejša sadna drevesa naj se 
na območju Občine ohranjajo v največji možni meri. 
V kolikor bo zaradi posegov potrebno odstraniti sadna drevesa oz. 
visokodebelne sadovnjake, jih je potrebno nadomestiti v razmerju 1:1 
(vsako odstranjeno drevo se nadomesti z novim; sadijo naj se avtohtone 
in visokodebelne vrste sadnega drevja) na isti ali sosednjih parcelah.  

HT visokodebelni 
sadovnjaki, veliki skovik, 
smrdokavra, rjavi 
srakoper, KP Goričko 

V fazi 
načrtovanja 
pred posegi 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu 

Občina, 
lastniki 
zemljišč, po 
dogovoru 
tudi KP 
Goričko 

območja 
komasacij 

Na območjih komasacij oz. agrarnih operacij naj se ohranjajo obstoječe 
površine travnikov, mejic, lesne in obrežne zarasti. Za te površine 
smiselno veljajo tudi preostali že zapisani omilitveni ukrepi iz OP. 

nekatere živalske vrste in 
HT, KP Goričko 

V fazi 
načrtovanja 
komasacij in 
stalno po 
sprejetju OP 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu 

Občina, 
lastniki 
zemljišč 

celotno območje 
Občine oz. 
mostovi nad 
vodotoki 

Pri obnovi mostov (in gradnji) za premostitve vodotokov se naj gradnja 
načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj 
enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 
15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter dostopna po kopnem s klančino 
in primerno prehodna za vidro ter druge sesalce (širina vsaj 50 cm, 
svetla višina nad polico vsaj 60 cm, ki vidri omogoča enostaven 
prehod), dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali 
primernih stopnic). S tem se bo moč izogniti povozom vider. Uporaba 
cilindričnih prepustov oz. kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše 
vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se 
uporabljajo kvadratni prepusti/kanali s polico vsaj na eni strani. 

vidra, 
KP Goričko 

Med 
načrtovanjem 
prenove 
mostov in v 
času njihove 
izvedbe 

Preveritev 
načrtov in 
stanja na 
terenu 

Načrtovalci 
prenov, 
Občina 

stavbne površine 
na celotnem 
območju Občine 

V kolikor je ugotovljeno, da so po začetnem izkopnem delu na 
gradbišču nastali vodni habitati primerni za dvoživke (luže, kotanje 
napolnjene z vodo) in je gradnja prekinjena za obdobje vsaj 3 mesecev, 
dela pa bi se nadaljevala po prekinitvi tega obdobja, je potrebno pred 
nadaljevanjem del o tem obvestiti strokovnjaka biologa (herpetologa), 
da preveri prisotnost mrestišč in/ali osebkov dvoživk ter določi primeren 
čas za nadaljevanje z deli. 

hribski urh,  
veliki pupek, 
KP Goričko 

V primeru 
prekinitve 
gradbenih del 
v začetni 
(izkopni) 
gradbeni fazi 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu 

lastnik/i 
zemljišč, 
investitor, 
herpetolog/ 
biolog 

celotno območje 
Občine 

Pri umeščanju nadzemnih elektrovodov naj se namestijo le viseči 
izolatorji. Zagotoviti je treba najmanj 60 cm velik razmik med mestom, 
kjer lahko stoji ptica (konzola), in med deli, ki so pod napetostjo.  Vsaj v 
neposredni bližini gnezda se naj na žice namesti izolacija.  

bela štorklja, druge večje 
ptičje vrste, 
KP Goričko 

V fazi 
načrtovanja in 
v fazi gradnje 

Preverjanje 
ustreznosti 
upoštevanja 
ukrepa s strani 
ZRSVN 

Občina, 
lastniki 
zemljišč, 

143/a 
143/b, 
143/d,  

ZD Ohranja se obstoječa vegetacija zaradi ohranjanja naravovarstveno 
pomembnih/kvalifikacijskih HT (HT 44.132x44.33 Belovrbovja x 
Črnojelševja, HT 44.33 Črnojelševja/jesenovja), habitatov pomembnih 

HT, ptiči, rogač, hribski 
urh, ob/vodne vrste (vidra 
in bober, vodni 

Stalno 
Preverjanje 
upoštevanja 

Občina, 
lastniki 
zemljišč 
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

143/e 
 
KR_13 

za ogrožene/kvalifikacijske vrste (HT 24.1 Potoki, 53.11 Trstičja) ter 
Naravne vrednote Mala Krka. 
Na območju ni dovoljena zunanja razvetljava. Urejanje turistične 
infrastrukture (klopi, table in poti) je dovoljeno le na V in S delu jezera. 
Obstoječi gozd na J in Z delu se ohranja (tudi kot mirna cona). 

nevretenčarji, ribe in 
piškurji, dvoživke,veliki 
pupek, NV Mala Krka, KP 
Goričko 

ukrepa na 
terenu 

21/a 
EU_1 

ZD Zaradi možnega uničenja in pomembnih vplivov na večje površine 
naravovarstveno pomembnih/kvalifikacijskih ter tudi za Goričko redkih 
HT in habitatov pomembnih za ogrožene/kvalifikacijske vrste (HT 24.1 
Potoki, HT 37.1 Nižinska steblikovja površine 10.800 m2, HT 44.33 
Črnojelševja/jesenovja 1.200 m2, HT 44.92 Močvirna vrbovja 1.080 m2)  
je izvedba poti dopustna, vendar pot lahko služi le za naravovarstvene 
ali rekreacijske namene (sprehod, tek). Vožnja s kolesi in z vozili na 
motorni pogon po poti ni dopustna. S posegi (gradnjo poti) se ne sme 
spremeniti ekoloških razmer območja (brez nasipavanja, drenaže, 
kopanja jarkov, itd.). Natančen potek trase poti se določi ob dogovoru z 
izvajalcem del, KP Goričko in ZRSVN. Na površinah, ki jih ne prerašča 
lesna vegetacija, naj se ohranja ekstenzivna raba z 1-2x-letno košnjo. 

HT, ptiči, hribski urh,veliki 
pupek, ozki vrtenec,  
ob/vodne vrste, vidra, KP 
Goričko, NV Adrijanski 
potok 

V fazi 
načrtovanja in 
v fazi gradnje 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
lastniki 
zemljišč, 
izvajalec del 

106 
GP_11 

SK Poseganje (pozidava in utrjevanje) v vodotok in 5 m pas ob potoku ni 
dovoljeno (del parc. št. 1450/1), zaradi ohranjanja habitata 
pomembnega za ogrožene/kvalifikacijske vrste (HT 24.1 Potoki).  
 

hribski urh,veliki pupek, 
HT 6510, metulji, vodni in 
na vodo vezani 
organizmi, KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

128/a 
AD_7 

ZS, 
K1 

Površina kolesarskega poligona:  
- dostop z avtomobili do površin naj se onemogoči oz. parkirne površine 
naj se določijo izven območja z naravovarstvenim pomenom (travišča, 
mejice itd.) oz. ob cesti v naselju, 
- uporaba površine je dopustna le za kolesa brez motornega pogona, 
- na rob površine se lahko postavijo le montažni objekti zgolj v času 
prireditev, izven tega časa naj se odstranijo, 
- dopustno je postaviti objekt, ki služi za shranjevanje opreme in orodja 
manjših dimenzij, gostinski objekti niso dopustni, 
saj se v neposredni bližini pojavljajo večje površine naravovarstveno 
pomembnih/kvalifikacijskih HT (tako gozdnih kot negozdnih), ki so tudi 
habitat naravovarstveno pomembnih/kvalifikacijskih vrst.  
V gozd in gozdni rob se ne posega. 

HT (gozdni in travniški), 
ptiči, KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč, 
predlagatelji 
pobude 

105 
GP_18 

SK Severni robni del območja (na sliki označeno šrafirano) naj se izloči kot 
zazidalna površina zaradi ohranjanja habitatov pomembnih za 
ogrožene/kvalifikacijske vrste ter naravovarstveno 

HT, hribski urh,veliki 
pupek,vidra, ob/vodne 
vrste, KP Goričko 

Stalno 
Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

pomembnih/kvalifikacijskih HT (HT 24.1 Potoki na sliki temno zeleno, 
37.21 Mokrotni travniki). 

 

terenu in v 
planu 

lastniki 
zemljišč 

31/f 
EU_1 

A Zaradi ohranjanja 610 m2 naravovarstveno 
pomembnega/kvalifikacijskega HT 34.322 Suha travišča, ki je v 
močnem upadu na Goričkem in tudi habitat ogroženih/kvalifikacijskih 
vrst, naj se površina ohranja nepozidana oz. naj se izloči kot zazidalna 
površina. 

HT, ptiči, metulji, 
KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

99 
GP_16 

BT Ob cesti se ohranja mejice 

HT, ptiči, KP Goričko Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

75/d 
EU_1 

VC Zaradi ohranjanja 1.330 m2 naravovarstveno pomembnega / 
kvalifikacijskega HT 37.313 Travniki s stožko, ki je v močnem upadu na 
Goričkem in je habitat ogroženih/kvalifikacijskih vrst, je pobuda 
nesprejemljiva ter naj se izloči. Ohranja naj se ekstenzivna kmetijska 
raba z 1x-letno košnjo. 

HT, ptiči, metulji, 
KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

143/c 
KR_13 

ZD Zaradi ohranjanja naravovarstveno pomembnega/kvalifikacijskega HT 
44.132x44.33 Belovrbovja x Črnojelševja naj se lesna vegetacija na 
južni strani površine pobude ohranja v največji možni meri. Na površini, 

HT, ptiči, hribski urh,veliki 
pupek, 
KP Goričko 

Stalno 
Preverjanje 
upoštevanja 

Občina, 
lastniki 
zemljišč 
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

ki je ne porašča lesna vegetacija, naj se ohranja ekstenzivna košnja (1-
2 x letno) zaradi ohranjana HT 38.22 Mezofilni travniki. V vodotok in 5 m 
obrežni pas naj se ne posega. 

ukrepa na 
terenu 

170/d 
EU_4 

SK Zaradi ohranjanja 500 m2 naravovarstveno pomembnega 
/kvalifikacijskega HT 38.22 Mezofilni travniki ter ohranjanja habitatov 
pomembnih za ogrožene/kvalifikacijske vrste (HT 83.151 Ekstenzivni 
sadovnjaki) naj se površina ohranja nepozidana oz. naj se izloči kot 
zazidalna površina. 

HT, ptiči, metulji, 
KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

68 
ST_12 

IK Travniške površine naj se ne obremenjujejo s pašo (GVŽ/ha ne sme 
preseči 1,5).  
V obrežno zarast in 5 m obrežni pas vodotka naj se ne posega, prav 
tako ni dopustna paša do obrežne zarasti. 
Objekt naj se bo odmaknjen vsaj za višino odraslega drevesa (20-25 m) 
od  obrežne zarasti. 

HT, ptiči, hribski urh, 
ob/vodne vrste, veliki 
pupek, vidra, NV 
Peskovski potok, 
KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

18/h 
EU_1 

SK Zaradi ohranjanja habitatov pomembnih za ogrožene /kvalifikacijske 
vrste (HT 83.151/38.22 Ekstenzivni sadovnjaki/Mezofilni travniki), naj se  
na sliki označene površine (šrafirano) ohranjajo nepozidane oz. se jih 
naj izloči kot zazidalne površine. 

 

HT, ptiči, metulji, 
KP Goričko 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

97/b 
EU_1 

A Zaradi ohranjanja habitatov pomembnih za ogrožene /kvalifikacijske 
vrste (HT 83.151/38.22 Ekstenzivni sadovnjaki /Mezofilni travniki), naj 

HT, ptiči, metulji, 
KP Goričko 

Stalno 
Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

se  na sliki označene površine (šrafirano) ohranjajo nepozidane oz. se 
jih naj izloči kot zazidalne površine. 

 

terenu in v 
planu 

lastniki 
zemljišč 

  Za izgubljene površine 11.470 m2 ekstenzivnih travniških habitatov (HT 
34.322 Suha travišča, HT 35.12 Kisla travišča s šopuljami, HT 38.22 ter 
HT 83.151 Ekstenzivni sadovnjaki in kombinacija slednjih; vključene so 
bile le površine večje kot 200 m2 na posamezno pobudo: pobuda 99 - 
3560 m2, pobuda 104/d - 410 m2, pobuda 105/d - 2670 m2, pobuda 
104/d - 400 m2, pobuda 159 - 320 m2, pobuda 171/g - 230 m2, 36/g - 
290 m2, pobuda 106 - 2950 m2, pobuda 38/c - 650 m2) je med spodaj 
navedenimi površinami potrebno zagotoviti površine vsaj 11.470 m2 kot 
EUP-je trajnih ekstenzivnih travniških površin (na razpolago je skupaj 
1,95 ha površin).  
ime k.o. št. k.o.  parc. št.        površina (ha) 
Ženavlje      11 1218      0,13 
Ženavlje      11 1219      0,11 
Ženavlje      11 1220      0,03 
Ženavlje      11 1223      0,04 
Ženavlje      11 1226      0,08 
Ženavlje      11 1227      0,05 
Ženavlje      11 1228      0,05 
Ženavlje      11 1231      0,02 
Ženavlje      11 1284      0,21 
Ženavlje      11 1285      0,17 
Ženavlje      11 1306      0,16 
Ženavlje      11 1309      0,07 

metulji, 
hribski urh, veliki pupek, 
HT Nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki, ptiči,  
KP Goričko 

Ob sprejetju 
OPN in stalno 
po vzpostavitvi 

Preverjanje 
stanja na 
terenu 

Občina, 
naravo-
varstveni 
nadzornik, 
izvajalec del; 
po dogovoru 
tudi KP 
Goričko 
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

Šulinci            12 1358      0,02 
Šulinci            12 1360      0,03 
Šulinci      12 1361      0,03 
Šulinci      12 2002      0,14 
Šulinci      12 2003      0,20 
Šulinci      12 2004      0,07 
Šulinci      12 2005      0,09 
Šulinci      12 1359      0,02 
Šulinci      12 2007      0,23 
Na teh površinah se Občina zaveže k vzdrževanju ekstenzivnih trajnih 
travnikov, kar mora biti zapisno v OPN-ju. Zavezo lahko Občina preloži 
vsaj v času trajanja projekta ohranjanja travnikov na Goričkem tudi na 
KP Goričko, v kolikor se uspejo dogovoriti.  V Prilogi 7 so podrobnejša 
navodila za vzdrževanje teh površin. 

70/b 
ST_8 

K2 Ker se na površini nahajajo večje površine naravovarstveno pomembnih 
HT (1.460 m2 HT 37.7 Visoko steblikovje, 7.400 m2 HT 34.322 Suha 
travišča, 1.300 m2 HT 35.1 Suha volkovja, 11.300 m2 HT 38.22 
Mezofilni travniki) je potrebno živinorejo na teh površinah zastaviti 
ekstenzivno (GVŽ/ha ne sme presegati 1,5), da ne bi prišlo do njihove 
degradacije.  

metulji, 
hribski urh, veliki pupek, 
ozki vrtenec, HT, ptiči, KP 
Goričko 

Pred 
vzpostavitvijo 
dejavnosti 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu  

Občina, 
lastniki 
zemljišč 

27/a, 
93/a, 
89 

SK Za pobude, ki so bile v sprejetem Okoljskem poročilu za OPN G. 
Petrovci določena kot površine OPPN in je zanje veljalo določilo, da se 
ukrep določi v fazi OPPN, to ne velja več. Te površine niso več OPPN-ji, 
zato se zanje izvede presoja v OP-ju. Ker površine niso 
naravovarstveno pomembne (njive, vinogradi, grmišča črnega trna in 
robide), omilitveni ukrepi za te površine niso potrebni. 

KP Goričko 
V fazi 
posodabljanja 
OPN 

Preverjanje 
Odloka 

Pripravljalec 
plana 

 
179 in 
180 
ST_15 

BT Travišč v dolinskem dnu (označeno z rumeno na spodnji sliki) naj se ne 
zasipava, utrjuje ali izsušuje za namen gradnje objektov. Dovoljeni niso 
nobeni posegi, ki bi spremenili ekološke razmere na travišču oziroma bi 
poslabšali stanje habitatnega tipa. 
Umestitev objektov v prostor se načrtuje na tak način, da se jih umešča 
na parcele št. 716, 717, 1366, 1363 (Z del), 1358 1357 in 1356 (vse k.o. 
Stanjevci). Možna je umestitev objektov tudi na območju gozda na V 
delu parcel 1350, 1351 1352 1353 in 1354. 
Morebitno pot čez travišča, označena v rumeni barvi, naj se načrtuje ob 
robu travišča, na podestu (na pilotih) in na način, da se ohranja največja 
možna površina travišča, da se ne poslabšajo ekološke razmere na 
rastišču niti stanje habitatnega tipa.  

Naravovarstevno 
pomembni habitatni tipi 
HT 6510 in 6410 

Omilitveni 
ukrep se naj v 
OPN vključi 
najkasneje do 
predloga 
plana. 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu 

Občina, 
pripravljalec 
plana, 
investitor in 
izvajalec del.   
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

Na območju ni dovoljen vnos tujerodnih invazivnih rastlinskih in živalskih 
vrst še zlasti ne tistih, ki so na opozorilnem seznamu evropske unije 
(http://ec.europa.eu/environment/nature/invasivealien/list/index_en.htm). 
 

 



ZEU - družba za načrtovanje in inženiring d.o.o. M. SOBOTA                          Lučka, okoljske in prostorske študije, 
             Staneta Rozmana 5                                                                                                                   Vanja Šendlinger, s.p.  

85 
 

Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
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spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

 
84 
ST_13  

LN Preprečuje se širjenje tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ob 
morebitnem pojavljanju se jih na širšem območju posega redno 
odstranjuje do vzpostavitve naravne avtohtone vegetacije oz. 
odstranitve tujerodnih vrst. Odstranjujejo se predvsem sledeče vrste: 
kanadska/orjaška zlata rozga (Solidago canadensis/gigantea), enoletna 
suholetnica (Erigeron annuus), žlezava nedotika (Impatiens 
glandulifera), japonski dresnik (Fallopia japonica), češki dresnik (F × 
bohemica), Verlotov pelin (Artemisia verlotiorum), navadna barvilnica 
(Phytolacca decandra), Sirska svilnica (Asclepias syriaca) idr. 
Pričakujemo, da se bodo v času obratovanja v Sloveniji in na širšem 
območju posega pojavile tudi nove tujerodne invazivne vrste, zato je 
potrebno navedeni seznam sproti posodabljati. Ukrep je potreben za 
zagotavljanje možnosti razrasti in širjenja avtohtonih vrst. 
 
Dela naj potekajo izključno v dnevnem času, zunanja osvetlitev (tudi 
začasna ali občasna) na območju posega ni dovoljena. Ukrep je 
potreben za preprečevanje negativnega vpliva osvetljevanja na žuželke, 
netopirje in ptice. 
 
Začasna varnostna ograja (delno že obstoječa), ki je namenjena tudi 
preprečitvi zdrsa živali v globino, ne sme biti iz mehke pletene mreže z 
odprtinami večjih dimenzij. V takšne ograje se namreč divjad pogosto 
zaplete, se poškoduje ali celo pogine. Mehke ograje se prav tako s 
časoma razrahljajo, povesijo ali prerastejo z vegetacijo in ne opravljajo 
več svoje funkcije. Deli peskokopa, kjer je možen zdrs živali (nad 
previsnimi terasami) se ogradi z ograjo, kjer okenca niso večja od 5 x 5 
cm, primerne so kovinske pletene ali panelne ograje. Ograjo je potrebno 
redno pregledovati in vzdrževati. 
 
Na območju peskokopa je potrebno preprečiti nastanek večjih luž 
(predvsem v kolesnicah) na delih peskokopa, kjer poteka pomet. S tem 
preprečimo nastanek ekološke pasti za dvoživke: luže lahko privabijo 
urhe (in druge dvoživke), vozila in stroji pa jih v času del povozijo ali jim 
uničijo zarod. 
 
Posek gozda, posameznih dreves in odstranjevanje grmovja se lahko 
opravi v obdobju od septembra do konca februarja, kar je izzven 
gnezditvene sezone ptici (marec – avgust)  ter izven obdobja, ko samice 

Gozd, vrste vezane na 
gozdni prostor 
SAC Goričko, 
SPA Goričko 
ZO Goričko,  
EPO Goričko,  
NV Mala Krka 
Kvalifikacijske vrste: 
Kranjska sita, hribski urh, 
veliki pupek, močvirski 
krešič, škrlatni kukuj, 
rogač, puščavnik, veliki 
studenčar, črtasti 
medvedek, črna štorklja, 
bela štorklja, prepelica, 
črna žolna, sršenar, veliki 
skovik, pivka, širokouhi 
netopir, dolgokrili netopir, 
veliki navadni netopir, 
navadni netopir, vidra, 
pezdirk, navadna nežica, 
potočni škržek 

Omilitveni 
ukrep se naj v 
OPN vključi 
najkasneje do 
predloga 
plana. 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepov v 
Odloku in na 
terenu 

Občina, 
pripravljalec 
plana, 
investitor in 
izvajalec del.   
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saproksilnih hroščev v les odlagajo jajčeca (april - avgust). Ukrep je 
potreben za zagotovitev varstva ptic in saproksilnih hroščev. 
 
Požagan les je potrebno iz območja odstraniti v najkrajšem možnem 
času. Les listavcev, posekan po 01. septembru, je potrebno iz gozda 
odpeljati najpozneje do 1. aprila naslednje leto. Med aprilom in 
avgustom les ne sme biti skladiščen v neposredni bližini gozda. Z 
ukrepom bo preprečena možnost nastanka ekološke pasti za 
saproksilne vrste hroščev. 
 
Gozdni rob se po poseku gozda na končni točki posega obnovi v 
stopničasto strukturo z rastišču primernimi avtohtonmi lesnimi vrstami 
(strukturiran gozdni rob, v skladu z navodili strokovnjaka za gozdove). 
Za zagotovitev ustrezne širine gozdnega roba ni dovoljen dodaten 
posek dreves izven območja peskokopa. Gozdni rob mora biti pravilno 
oblikovan, stopničast in vrstno pester in kot tak tudi primerno vzdrževan 
oz. negovan. Ukrep je potreben za zmanjšanje negativnega vpliva na 
gozd in in zmanjšanja negativnih vplivov robnega učinka (t.i. edge 
effect). 
 
Hidrološki režim povirnega dela Male Krke se ne sme spremeniti do te 
mere, da bi negativno vplival na naravovarstveno pomembne in/ali 
kvalifikacijske vodne vrste in habitatne tipe dol-vodno (podrobnejše 
ukrepe je potrebno določiti v strokovni podlagi za varovanje hidroloških 
in hidro-morfoloških lastnosti vodotoka povirnega dela Male Krke). 
Transportne poti se naj načrtuje izven območja struge vodotoka, vožnja 
čez strugo vodotoka ni dovoljena. Aktivnosti v peskokopu se morajo 
načrtovati in izvajati na način, da ne bo prihajalo do povečanega 
kaljenja vode v Mali Krki in pritokih. 
 
Omilitveni ukrepi in usmeritve za upravljanje in sanacijo celotnega 
peskokopa so v prilogi 9. Omilitveni ukrepi in usmeritve veljajo za 
celotno območje peskokopa, potrebno jih je upoštevati v pripravi 
medobčinskega OPPN in ustrezno prenesti tudi v OPN občine Puconci. 
Ustrezni so tudi omilitveni ukrep s podočja varstva voda. 

96/b 
GP_22 

SK Ohranja se mejica na Z delu predvidenih stavbnih zemljišč. 
Ptiči, žuželke, KP Goričko Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
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Pobuda 
št./EUP 

PNR Omilitveni ukrep 
Prizadeta vrsta/ HT/ 
območje 

Izvedljivost ukrepa 

Časovni okvir 
izvedbe 

Način 
spremljanja 
uspešnosti 

Nosilec 
izvedbe 

terenu in v 
planu 

lastniki 
zemljišč 

190 
ST_17 

IG V 15 m vplivni pas Peskovskega potoka in naravne vrednote Peskovski 
potok poseganje ni dovoljeno. Ohranja se obstoječa obrežna lesnata 
vegetacija in vegetacija visokih steblik. 
Ustrezen je tudi omilitveni ukrep s podočja varstva voda ki se nanaša na 
preprečevanje onesnaževanje vodotoka. 

Naravna vrednota 
Peskovski potok, vidra, 
navadni škržek, potočni 
piškurji, vodomec,  
KP Goričko, SPA in SAC 
Goričko, obrežna 
vegetacija 

Stalno 

Preverjanje 
upoštevanja 
ukrepa na 
terenu in v 
planu 

Občina, 
izdelovalec 
plana, 
lastniki 
zemljišč 

 

Preglednica 44: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »ohranjanje in dobro stanje enot kulturne dediščine«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Ohranjanje 
arheoloških ostalin 
izven območij 
arheoloških  
najdišč vpisanih v 
RKD 

Pred gradnjo ali konkretnim posegi v zemeljske plasti na območjih, ki niso bila predhodno 
arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča ni znana, priporočamo 
izvedbo predhodnih arheoloških raziskav – predhodno oceno arheološkega potenciala. 
V kolikor priporočene predhodne arheološke raziskave niso opravljene pred izvedbo 
zemeljskih del, je potrebno ZVKDS omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala 
zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

 

Preglednica 45: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »kvalitetna kulturna krajina«. 

Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Prisotnost 
prepoznavnih 
značilnosti prostora 

Za EUP KR_10 se naj predvidi izdelava krajinskega načrta. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Na območju predvidenega poligona za gorsko kolesarstvo (EUP EU_1/a) naj bodo 
posegi v konfiguracijo terena čim manjši. Izvedejo se naj le ureditve iz naravnih 
materialov (zemljina, les, ipd.) v višini največ 1 m. V čim večji možni meri se naj ohranja 
naravna vegetacija, zlasti debelejše drevje z razvitejšim koreninskim sistemom. Robovi 
območja, ki mejijo na odprti prostor (razen na gozd), se naj zasadijo z avtohtono 
drevesno in grmovno vegetacijo neformalne zasnove. Postavitev varnostne ograje je 

Alternativne rešitve se 
naj izvedejo najkasneje 
do predloga plana.  
 
Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 
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Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

dopustna v času izvedbe tekmovanj. Prostor za parkiranje vozil se naj zagotovi znotraj 
območja pobude. 

Namesto ZD (druge urejene površine) smatramo kot ustreznejšo opredelitev podrobne 
namenske rabe ZS (površine za oddih, rekreacijo in šport). 

najkasneje do predloga 
plana. 

V EUP ST_15 se naj objekte, ki po arhitekturni zasnovi sledijo »pravljičnim« podobam 
iz tujih okolij, umešča v ozadje. Objekti naj ne predstavljajo dominant v prostoru. 
Objekti morajo biti medsebojno oblikovno usklajeni. Centralni objekti se morajo 
arhitekturno vključiti v širšo podobo naselja. Zasnova območja se mora na nevpadljiv 
način vklapljati v kulturno krajino. Za zunanje ureditve se naj uporablja avtohtone 
vegetacijske vrste. Parkirišče naj bo ozelenjeno, in sicer najmanj 1 drevo na 4 parkirna 
mesta. Obvezna je izdelava krajinskega načrta. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana.  

Investitor / 
Občina 
Gornji 
Petrovci 

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Postavitev oglasnih veleplakatov oz. velikih reklamnih panojev izven območij strnjenih 
naselij ni dopustna. Na zemljiščih, ki so varovana s predpisi s področja varstva 
kulturne dediščine in ohranjanja narave je njihova postavitev dopustna le s soglasjem 
organov, pristojnih za varstvo kulturne dediščine in ohranjanje narave. Namestitev 
oglasnih veleplakatov oz. velikih reklamnih panojev na fasade objektov ni dopustna. 
Objekti za oglaševanje morajo zagotavljati neoviran pogled na krajino. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

V EUP ST_13 se naj sečnja gozda izvaja postopno in v skladu z napredovanjem 
eksploatacijskih del. Vsa dela naj bodo načrtovana tako, da bo vidnost v krajini čim 
manjša in bo zajemala čim manj naravnega okolja. Po zaključku posameznih etap 
eksploatacije je treba izvesti sprotno sanacijo in rekultivacijo, na način, da se 
vzpostaviti čim bolj naravno stanje. Brežine in širine etaž se naj oblikujejo na način 
(nakloni in širine), da po zaključku eksploatacije omogočajo uspešno rekultivacijo vseh 
površin. Rekultivacija se naj izvaja z avtohtonimi rastlinskimi vrstami (drevje, 
grmovnice, vzpenjalke, travna ruša itd.), ki povečajo prekrivnost tudi na brežinah 
kamnoloma in ki se jih naj določi v sodelovanju z ZGS ali ZRSVN. Prednostno se naj 
izvede sprotna sanacija vizualno najbolj izpostavljenih delov peskokopa (npr. na 
najvišjih absolutnih nadmorskih višinah, območjih odprtih pogledov ipd.) Po opustitvi 
izkoriščanja in izbrisu iz katastra pridobivalnih prostorov, se naj raba ponovno  
spremeni  v  gozd na celotnem območju EUP ST_13. Monotonost amfiteatra se naj  
razbije tako, da se znotraj peskokopa ne ustvarjajo izključno zaobljene linije, ki bi 
neželeno dajale vtis umetno ustvarjenega terena - izvedejo se naj dodatna zmanjšanja 
naklonov opuščenih brežin, povečanje hrapavosti površin, ustvarjanje manjših usekov, 
zaobljanje robov, oblikovanj različnih nasipnih stožcev ipd. Natančnejša določila v 
zvezi z rekultiacijo območja se naj določilo v sanacijskem načrtu, v sodelovanju z ZGS 
in/ali ZRSVN.  

V času obratovanja 
peskokopa. 

Koncesionar 
Inšpekcijske službe 
pristojne za  gozd in 
naravo. 
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Kazalec Omilitveni ukrep 
Časovni okvir 
izvajanja 

Nosilec 
izvajanja 

Način spremljanja 
uspešnosti 

Na območju pobude (št. 190) v EUP ST_17 z namensko rabo IG se naj izvede izdatna 
zasaditev ob zahodni in južni meji območja pobude, z neformalno zasnovo in z 
avtohtonimi grmovnimi in drevesnimi vrstami. Priporočljive so rastlinske vrste z gosto 
krošnjo. Zasaditev se naj izvede na način, da bodo skriti vsi objekti na območju plana 
v vseh horizontalnih slojih (grm, drevo). Obrežne vegetacije ni dovoljeno odstranjevati. 
 
Na parkiriščih mora biti zasajeno vsaj eno veliko drevo na 4 parkirna mesta ali srednje 
veliko drevo na 3 parkirna mesta.  
 
Uporaba intenzivnih, nasičenih fasadnih barv ni dopustna, uporabijo se naj nevpadljivi 
zemeljski toni (sivi, bež, olivno zeleni, pastelni odtenk), fasade so lahko obdelane z 
različnimi materiali.  
 
Dominantni objekti niso dopustni. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana.  

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Površine zemljišč z 
izvedenimi  
agrarnimi 
operacijami 

Ob izvedbi komasacij se naj ohranja tradicionalne smeri parcelacije v prostoru. Pri 
izdelavi mreže novih poljskih poti je treba upoštevati obstoječe poti in ceste. Dovoljena 
je le izvedba t.i. »zelenih poljskih poti«, ki ne vključujejo fizične spremembe terena in 
so namenjene zgolj za dostop do obdelovalnih površin. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. Upošteva se ga 
naj pri izvedbi projekta. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Na območjih izvedenih agromelioracij in ob izvedbi novih komasacij je treba z 
avtohtono vegetacijo zasaditi posamezne manjše zaplate zemljišč, ki niso primerne 
za obdelovanje (npr. zaradi neugodnih naravnih razmer), ki se ne uporabljajo za 
kmetijsko proizvodnjo (npr. deli parcel namenjeni obračanju kmetijskih strojev) ali 
predstavljajo »ostanke« pri parcelaciji prostora. Dosadijo naj se živice ob novih 
parcelnih oz. lastniških mejah. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. Upošteva se ga 
naj pri izvedbi projekta. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Ohraniti je treba žive meje, posamezna drevesa, gozdne zaplate, grmišča in jarke, ki 
ne ovirajo kmetovanja. Zlasti se naj ohranja obrežna vegetacija, ki ustvarja 
povezljivost naravno bolj ohranjenih prostorov in povečujejo mozaičnost kulturne 
krajine.  

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 

Vodotoke naj se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Nadaljnje regulacije vodotokov 
niso sprejemljive. Kjer smiselno se naj izvedejo renaturacije reguliranih vodotokov, 
predvsem na območjih, kjer imajo velik pomen v krajinskem smislu. 

Omilitveni ukrep se naj 
v OPN vključi 
najkasneje do predloga 
plana. 

Občina 
Gornji 
Petrovci  

Uspešnost 
omilitvenega 
ukrepa spremlja 
Občina Gornji 
Petrovci. 
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Preglednica 46: Seznam omilitvenih ukrepov plana za okoljski cilj »varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja« 

Kazalec stanja okolja Omilitveni ukrep Časovni okvir izvajanja 
Nosilec 
izvajanja 

Število prebivalcev, ki se 
s pitno vodo oskrbuje iz 
javnega VS 

Kakovostna in zdravstveno neoporečna voda se naj kot naravna dobrina prvenstveno 
uporablja za oskrbo prebivalstva s pitno vodo. Na območju občine je za večino 
prebivalstva potrebno zagotoviti oskrbo s kakovostno pitno vodo. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana.  

Občina Gornji 
Petrovci 

Število večjih virov 
vonjav 

Za nove dejavnosti, ki bi lahko bile večji vir neprijetnih vonjav (npr. večji hlevi, proizvodni 
objekti, kompostarne ipd.) se naj izdela strokovna ocena, na podlagi katere se ugotovi 
dopustnost njene umestitve v prostor ter določi vplivno območje. Zagotovljeni morajo biti 
ustrezni odmiki virov neprijetnih vonjav od območij s stanovanji. Neprijetne vonjave iz teh 
objektov ne smejo motiti bivanja in počitka v stanovanjskih območjih. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana.  

Občina Gornji 
Petrovci 

Število prejetih pritožb 
zaradi neprijetnih vonjav 

Vzpostavi naj se transparenten, javnosti dostopen in učinkovit sistem sprejemanja pritožb 
prebivalcev glede neprijetnih vonjav iz večjih virov vonjav, ter njihovega obravnavanja. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. Izvede 
se ga naj v roku največ 1 leta od 
sprejema plana.  

Občina Gornji 
Petrovci 

Delež rabe OVE  

Spodbuja naj se pridobivanje električne energije in toplote iz obnovljivih energetskih virov. 
Spodbujajo naj se inovativni ukrepi za lokalno energetsko oskrbo, kot so daljinski  sistemi  
za ogrevanje, vključno s sistemi soproizvodnje toplote in električne energije. Poleg OVE 
se naj spodbuja raba »čistejših« goriv, kot je npr. zemeljski plin. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana.  

Občina Gornji 
Petrovci  

Število IPPC 
zavezancev 

Upravljavci naprav, ki so zavezanci za prve meritve emisij v zrak so dolžni poskrbeti za 
meritve emisij, po potrebi izvajati obratovalni monitoring in po potrebi izvajati ustrezno 
zaščito in sanacijo. 1. odstavek 71. člena predloga OPN se naj smiselno spremeni, saj 
naprave, ki povzročajo prekomerne emisije v zrak ne smejo obratovati.  

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana.  

Občina Gornji 
Petrovci  

Določitev SVPH za 
PNRP in mej med  
območji z II., III. in  
IV. stopnjo varstva 
pred hrupom na  
območju poselitve 

Za posamezne površine podrobnejše namenske rabe prostora se naj v skladu s Uredbo 
o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (v nadaljevanju: Uredba), glede na 
občutljivost za škodljive učinke hrupa, določijo naslednje stopnje varstva pred hrupom: 
 na območjih poselitve se naj v skladu z Uredbo za stanovanjske površine (SS), 

površine počitniških hiš (SP) in površine za turizem (BT) določi II. stopnja varstva 
pred hrupom, 

 na območjih poselitve, se naj v skladu z Uredbo za površine podeželskega naselja 
(SK), območja centralnih dejavnosti (C), območja športnih centrov (BC), površine 
drugih območij (BD), območja zelenih površin (Z) in na površinah razpršene poselitve 
(A) določa III. stopnja varstva pred hrupom,  

 na območjih poselitve, se naj v skladu z Uredbo, za območja proizvodnih dejavnosti 
(I) določi IV. stopnja varstva pred hrupom, 

 na območjih prometnih površin (P), energetske infrastrukture (E), okoljske 
infrastrukture (O) in komunikacijske infrastrukture (T) se naj v skladu z Uredbo določi 
IV. stopnja varstva pred hrupom, 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci 
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Kazalec stanja okolja Omilitveni ukrep Časovni okvir izvajanja 
Nosilec 
izvajanja 

 na območjih površin nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) se naj v skladu z 
Uredbo določi IV. stopnja varstva pred hrupom, 

 na območju odprtega prostora, razen na območjih, ki spadajo pod mirna območja na 
prostem, se naj v skladu z Uredbo določi IV. stopnja varstva pred hrupom. 

 za območja voda se za vse površine razen za površine vodne infrastrukture in 
površine na mirnem območju na prostem, določi III. stopnja varstva pred hrupom. Za 
površine vodne infrastrukture se določi IV. stopnja varstva pred hrupom. 

V EUP ST_4 in PE_5 se naj določi ustreznejša PNRP, kjer bo dopustna III. SVPH.   
Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci 

V EUP GP_2/a in GP_2/b z namensko rabo SS naj velja za prvo vrsto stavb z varovanimi 
prostori ob regionalnih cestah III. SVPH. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci 

V EUP GP_6 z namensko rabo SS naj velja III. SVPH. 
Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci 

Na območjih IV. stopnje varstva pred hrupom je treba vse obstoječe stanovanjske objekte 
varovati ali urejati pod pogoji za III. stopnjo varstva pred hrupom. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci  

Gradnja stavb z varovanimi prostori na s hrupom preobremenjenem območju ni 
dopustna. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci  

Na območjih namenske rabe IG in IK naj bodo stavbe umeščene v prostor na način, da 
bodo z ustrezno lego in orientacijo imele funkcijo protihrupne ograje v smeri proti 
območjem z varovanimi prostori. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana.  

Občina Gornji 
Petrovci / 
Investitor 

Pri umeščanju stavb z varovanimi prostori v bližino prometnic (regionalne in lokalne 
ceste, železnica) je treba upoštevati pasivne ukrepe varstva pred hrupom, s katerimi se 
zmanjšajo obremenitve s hrupom v varovanih prostorih stavb. Med tovrstne ukrepe sodijo 
ustrezna orientacija stavb, ustrezna zvočna izoliranost stavb, primerna razmestitev 
prostorov v stavbah, primerna razporeditev dejavnosti v prostorih ipd. Zaradi izvedbe 
pasivnih ukrepov varstva pred hrupom oblikovanje objektov ne sme odstopati od 
arhitekturne tipike značilne za to območje. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana.  
 
Upošteva se ga naj pred izdajo 
dovoljenj za gradnjo. 

Občina Gornji 
Petrovci / 
Investitor 

Delež zelenih površin in 
površin za šport in 
rekreacijo 

Spodbuja naj se nadaljnji razvoj mreže pohodniških, planinskih, kolesarskih, jahalnih in 
pešpoti. Poti naj se ustrezno markirajo in navežejo na regionalno, državno in evropsko 
mrežo poti, ki potekajo čez območje občine oz. v njeni bližini. Njihove lokacije in nanje 
vezane ureditve ne smejo biti v nasprotju s conacijo gozdnega prostora, 
naravovarstvenimi zahtevami in Načrtom upravljanja Krajinskega parka Goričko. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci  

V mirnih območjih na prostem se naj uredijo naravoslovne učne poti, opazovalnice za 
ptice in druge živali ter podobne vzgojno-izobraževalne, turistične in rekreativne 
dejavnosti povezane z mirnimi aktivnostmi v naravi. Njihove lokacije in nanje vezane 
ureditve ne smejo biti v nasprotju s conacijo gozdnega prostora, naravovarstvenimi 
zahtevami in Načrtom upravljanja Krajinskega parka Goričko. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci  
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Kazalec stanja okolja Omilitveni ukrep Časovni okvir izvajanja 
Nosilec 
izvajanja 

Površine za šport in rekreacijo naj bodo urejene na način, da bodo zagotavljale  
dostopnosti do športa in rekreacije za vse starostne in socialne skupine prebivalstva. V 
čim večji meri naj se izkoristita obstoječa športna in rekreacijska infrastruktura. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci / 
Investitor 

Zelene  površine (namenska  raba  ZP) naj bodo v čim večji možni meri v javni funkciji ter 
dostopne čim širšemu krogu prebivalstva. 

Omilitveni ukrep se naj v OPN vključi 
najkasneje do predloga plana. 

Občina Gornji 
Petrovci  
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6.3 Čezmejni vplivi plana na okolje 

 
Občina Gornji Petrovci na severu meji na Madžarsko. Občina je oddaljena okrog 2 km od Avstrije in 
24 km od Hrvaške. Ocenjujemo, da OPN Gornji Petrovci dopolnjen po izvedeni javni razgrnitvi ne bo 
imel negativnega vpliva na stanje okolja sosednjih držav. 
 

7. SPREMLJANJE STANJA OKOLJA 
 
V nadaljevanju so navedeni kazalci stanja okolja, za katere menimo, da bi jih moral pripravljavec plana, 
to je občina Gornji Petrovci, spremljati v času izvedbe plana. Na podlagi spremljanja kazalcev stanja 
okolja bo pripravljavec plana lahko pravočasno ugotovil, ali se uresničujejo opredeljeni okoljski cilji 
plana. V primeru ugotovitve slabšanja stanja okolja bo lahko pravočasno izvedel potrebne ukrepe za 
uresničevanje okoljskih ciljev. 

Poleg kazalcev stanja okolja, ki temeljijo na javno dostopnih podatkih predlagamo, da pripravljavec 
plana zagotovi tudi spremljanje tistih kazalcev stanja okolja, ki niso dostopni v okviru javnega oz. 
državnega monitoringa. 

Predlagamo, da rezultate spremljanja kazalcev stanja okolja pripravljavec plana zbere in predstavi 
javnosti vsaka 3 leta v obliki poročila. Priporočamo tudi objavo spremljanja izbranih kazalcev na spletni 
strani Občine Gornji Petrovci. 

Preglednica 47: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »ohranjanje in izboljšanje ekološkega 
stanja celinskih voda« 

Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca Pogostost spremljanja kazalca 

Hidromorfološke 
značilnosti celinskih 
voda 

Podatki državnega monitoringa urejanja 
vodotokov (kategorije vodotokov), ki jih vodi 
Agencija RS za okolje. Podatki so dostopni na 
njihovi spletni strani in spletnem Atlasu okolja. 

1 x 3 leta po sprejemu plana. 

Površina stavbnih 
zemljišč na priobalnih 
zemljiščih celinskih voda 

Kazalec se spremlja s pomočjo GIS orodja na 
podlagi prekrivanja prostorskega podatka 
rečne mreže, ki ga vodi ARSO (podatek je 
dostopen na njihovi spletni strani) in osnovne 
namenske rabe prostora občine. 

Kazalec se spremlja ob 
predvidenih spremembah in 
dopolnitvah občinskih planskih 
dokumentov, v kolikor ti 
predvidevajo spremembe  
namenske rabe zemljišč. 

 

Preglednica 48: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »zmanjšanje hipnega odtoka z urbanih 
površin« 

Kazalci stanja 
okolja 

Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost spremljanja 
kazalca 

Delež pozidanih 
površin 

Podatek dejanske rabe zemljišč, ki je nekajkrat letno 
ažuriran in je dostopen na spleti strani MKGP. 

1 x 3 leta po sprejemu plana. 

 

Preglednica 49: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »zagotavljanje nizke stopnje 
ogroženosti pred škodljivim delovanjem voda« 

Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost 
spremljanja kazalca 

Površina stavbnih zemljišč 
na poplavnih območjih 

Osnovna namenska raba prostora OPN Gornji Petrovci 
in opozorilna karta poplav, ki je dostopna na  
spletni strani ARSO. 

1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Površina stavbnih zemljišč 
na erozijsko ogroženih 
območjih 

Osnovna namenska raba prostora OPN Gornji Petrovci 
in opozorilna karta erozijskih območij, ki je dostopna na  
spletni strani ARSO. 
 

1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Število in stanje  
evidentiranih zemeljskih 
plazov in drugih erozijskih 
pojavov 

Register erozijskih pojavov, ki ga vzpostavi in vodi 
občina Gornji Petrovci. Za izhodišče naj služijo podatki 
erozijskih žarišč, ki so dostopni na spletni strani ARSO in 

1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 
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Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost 
spremljanja kazalca 

podatki erozijskih pojavov, ki so dostopni na spletnem 
portalu Geopedia. 

 

Preglednica 50: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »smotrna raba in ohranjanje tal« 

Kazalci stanja 
okolja 

Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost spremljanja 
kazalca 

Delež pozidanih 
površin 

Podatek dejanske rabe zemljišč, ki je nekajkrat letno ažuriran 
in je dostopen na spleti strani MKGP. 

1 x 3 leta po sprejemu 
plana. 

Preglednica 51: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »ohranjanje gozdov« 

Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca Pogostost spremljanja kazalca 

Površina gozdov po 
namenski in dejanski 
rabi 

Osnovna namenska raba zemljišč 
določena v občinskem prostorskem načrtu 
občine Gornji Petrovci in podatek 
državnega monitoringa gozdov (maska 
gozda), ki ga vodi Zavod za gozdove RS.  

Površina gozdnih zemljišč po namenski 
rabi se spremlja ob spremembah in 
dopolnitvah OPN Gornji Petrovci.  
 
Površina gozdov po dejanski rabi se 
spremlja 1 x 3 leta po sprejemu plana. 

Površine gozdov s 
prvo stopnjo 
poudarjenosti gozdnih 
funkcij 

Podatek državnega monitoringa gozdov 
(gozdne funkcije), ki ga vodi Zavod za 
gozdove RS. 

1 x 3 leta po sprejemu plana. 

 

Preglednica 52: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »ohranjanje kmetijskih zemljišč« 

Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca Pogostost spremljanja kazalca 

Površina kmetijskih 
zemljišč po namenski in 
dejanski rabi 

Osnovna namenska raba zemljišč 
določena v občinskem prostorskem 
načrtu občine Gornji Petrovci in podatek 
dejanske rabe zemljišč, ki je nekajkrat 
letno ažuriran in je dostopen na spleti 
strani MKGP.  

Površina kmetijskih zemljišč po 
namenski rabi se spremlja ob 
spremembah in dopolnitvah OPN 
Gornji Petrovci. 
 
Površina kmetijskih zemljišč po 
dejanski rabi se spremlja 1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Površina kmetijskih 
zemljišč z izvedenimi 
agrarnimi operacijami 

Zbirke registra podatkov MKGP, ki so 
večinoma dostopni na spletnem portalu 
KatMeSiNa (kataster melioracijskih 
sistemov in naprav), podatkov Geodetske 
uprave RS, pooblaščenih geodetskih 
služb, območne  upravne enote in/ali 
predsednikov melioracijskih skupnosti. 

1 x 3 leta po sprejemu plana. 

 

Preglednica 53: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljske cilje s področja ohranjanja narave 

Kazalci stanja okolja 
Vir podatkov za 
spremljanje kazalca 

Pogostost spremljanja kazalca 

Preprečevanje 
zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti na ravni 
ekosistemov (in 
habitatnih tipov), vrst (in 
habitatov) ter genomov 
(in genov) (NPVO) 

Po nam znanih podatkih je 
občina Gornji Petrovci delno 
favnistično in floristično 
raziskana. Pri izdelavi 
poročila smo imeli na 
razpolago podatke, ki so na 
voljo v različnih publikacijah 
ter podatke za varovana 
območja narave na spletni 
strani »ZRSVN«, »Atlas 
okolja« ter na spletni strani 
»NV Atlas«. 

Izvajanje monitoringa za spremljanje stanja 
ohranjenosti vrst na območjih Natura 2000 državam 
članicam nalaga 11. člen Direktive o habitatih  ter 4. 
in 12. člen Direktive o pticah,  o rezultatih pa morajo 
poročati v rednih intervalih. Monitoring ureja tudi 108. 
člen Zakona o ohranjanju narave.  

Z izvajanjem monitoringa se nadalje poveča obseg 
podatkov, ki so podlaga za oceno vplivov na naravo 
v okviru presoje sprejemljivosti planov in zbrani 
podatki v določenih primerih že omogočajo izbor 
variant.  

Direktiva o pticah v 9. členu določa, da morajo države 
članice vsako leto poročati o odstopanju od 5. do 8. 
člena direktive (npr. zaradi zdravja in varstva ljudi, 
varnosti v zračnem prometu, varstva rastlinstva in 
živalstva, raziskovanja). 

Odpravljanje posledic 
obremenjevanja okolja, 
izboljšanje porušenega 
naravnega ravnovesja in 
ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih 
sposobnosti (ZVO-1) 

Preprečevanje uničenja 
naravnih vrednot in 

Pri izdelavi poročila smo 
uporabljali uradne podatke, 
ki so za EPO in NV na voljo 
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Kazalci stanja okolja 
Vir podatkov za 
spremljanje kazalca 

Pogostost spremljanja kazalca 

zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti na EPO. 

na spletni »ZRSVN«, »Atlas 
okolja« ter na spletni strani 
»NV Atlas«. 

Direktiva o habitatih v 17. členu določa, da države 
članice vsakih šest let izdelajo poročilo o izvajanju 
ukrepov, sprejetih po tej direktivi. Poročilo vključuje 
zlasti informacije o ohranitvenih ukrepih iz člena 
6(1), vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje 
ohranjenosti naravnih habitatnih tipov iz Priloge I in 
vrst iz Priloge II ter glavne rezultate spremljanja 
stanja iz člena 11. Poročilo se pošlje Komisiji v 
obliki, ki jo določi odbor, in je dostopno javnosti. 

Preprečitev škodljivih 
vplivov na varstvene cilje, 
ki so opredeljeni za 
območja Natura 2000 

Pri izdelavi poročila smo 
imeli na razpolago uradne 
podatke, ki so na voljo za 
varovana območja narave na 
spletni strani »ZRSVN«, 
»Atlas okolja« ter na spletni 
strani »NV Atlas«. 

 

Preglednica 54: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »prisotnost in dobro stanje enot 
kulturne dediščine« 

Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost 
spremljanja kazalca 

Število enot in ocena stopnje 
ogroženosti enot kulturne 
dediščine 

Število enot in stopnjo ogroženosti za posamezne 
enote kulturne dediščine, ki se ju pridobi na 
Ministrstvu za kulturo.  

1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

 

Preglednica 55: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »kvalitetna kulturna krajina« 

Kazalci stanja 
okolja 

Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost 
spremljanja kazalca 

Površina stavbnih 
zemljišč na območju 
Krajinskega parka 
Goričko 

Osnovna namenska raba zemljišč določena v občinskem 
prostorskem načrtu občine Gornji Petrovci. 

Ob spremembah in 
dopolnitvah OPN 
Gornji Petrovci. 

Površina kmetijskih 
zemljišč z izvedenimi 
agrarnimi operacijami 

Zbirke registra podatkov MKGP, ki so večinoma dostopni na 
spletnem portalu KatMeSiNa (kataster melioracijskih 
sistemov in naprav), podatkov Geodetske uprave RS, 
pooblaščenih geodetskih služb, območne  upravne enote 
in/ali predsednikov melioracijskih skupnosti. 

1 x na 5 let po 
sprejemu plana. 

 

Preglednica 56: Spremljanje kazalcev stanja okolja za okoljski cilj »varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz 
okolja« 

Kazalci stanja okolja Vir podatkov za spremljanje kazalca 
Pogostost 
spremljanja kazalca 

Število večjih virov vonjav Evidenco vzpostavi Občina Gornji Petrovci. 
1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Število prejetih pritožb 
zaradi neprijetnih vonjav 

Evidenco vzpostavi Občina Gornji Petrovci. 
1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Delež rabe OVE Spletni portal EnGis. 
1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Število in dolžina stikov 
konflikti območij 

Podrobna namenska raba prostora OPN Gornji Petrovci. 
Ob spremembah in 
dopolnitvah OPN 
Gornji Petrovci. 

Površine kmetijskih 
zemljišč in njiv na 
prebivalca 

Kazalec se spremlja na podlagi evidence podatkov 
dejanske rabe zemljišč, ki je nekajkrat letno ažuriran in je 
dostopen na spleti strani MKGP ter na podlagi podatka o 
številu prebivalcev občine, ki je dostopen na spletni 
strani SURS, ažurira se polletno. 

1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Število prebivalcev, ki se 
s pitno vodo oskrbuje iz 
javnega vodovodnega 
sistema 

Letna poročila o oskrbi s pitno vodo upravljavca javnega 
vodovodnega sistema Občina Gornji Petrovci - Režijski 
obrat. 

1 x 3 leta po 
sprejemu plana. 

Število IPPC zavezancev IPPC register, ki je dostopen na spletni strani ARSO. 
1 x na 5 let po 
sprejemu plana. 

Določitev površin PNRP, 
kjer so določene II., III. in 
IV. SVPH 

Podrobna namenska raba prostora OPN Gornji Petrovci. 
Ob spremembah in 
dopolnitvah OPN 
Gornji Petrovci. 
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8. OPOZORILO O CELOVITOSTI OKOLJSKEGA POROČILA 
 
V okoljsko poročilo so ključene spremembe plana po izvedeni javni razgrnitvi, ki smo jih od pripravljavca 
plana dobili do februarja 2016. Po tem datumu so bile naknadno obravnavane in v okoljsko poročilo 
vključene še nekatere dodatne spremembe namenske rabe zemljišč, in sicer: 

 t.i. Pravljična dežela v naselju Stanjevci (pobudi št. 179 in 180), ki smo jo izdelovalci okoljskega 
poročila prejeli septembra 2017, 

 širitev peskokopa Kuštanovci (pobuda št. 84) ter zmanjšanje zbrisov št. 36/h in 96/b, ki smo jih 
izdelovalci okoljskega poročila prejeli maja 2019, 

 opredelitev nove gospodarske cone IG (pobuda št. 190), ki smo jo izdelovalci okoljskega 
poročila prejeli januarja 2020. 

Vse oznake EUP se nanšajo na predvideno namensko rabo prostora z februarja 2016. 
   

Vse ostale spremembe namenskih rab zemljišč, po izjavah pripravljavca plana gre za manjše tehnične 
popravke, uskladitve z nosilci urejanja prostora itd., ki so bile vključene v grafični del OPN po februarju 
2016 (z izjemo pobud št. 190, 179, 180 in 84 ter zmanjšanji izbrisov št. 36/h in 96/b) v pričujočem 
okoljskem poročilu niso obravnavane.  
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