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Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za OPPN za 
EUP MT 33 v Občini Moravske Toplice

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na 
okolje za OPPN za EUP MT 33 v Občini Moravske Toplice, s stališča pristojnosti 
varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravila:                                                                                dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                                vodja Sektorja za varovanje zdravja                  
višja svetovalka II                                                                          

Priloge: 
- mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št 212b-09/1649-21 / 
NP – 3323370 z dne 4. 10. 2021.

PROJEKTIVNI BIRO LAZAR d.o.o.
Lendavska ulica 57a
9000 Murska Sobota

E-pošta: tomaz@biro-lazar.si
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ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje: 

 OPPN za EUP MT 33 v Občini Moravske Toplice 

 

Z dopisom št. 350-117/2021-2 ste nas 9. 9. 2021 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov 

plana na okolje in konkretne smernice za OPPN za EUP MT 33 v Občini Moravske Toplice s stališča naše 

pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja. 

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo, prejeto po elektronski pošti:  

• OPPN za del območja Papičov breg (MT 33) - izhodišča, št. 24/21, LAZAR d.o.o. Murska Sobota, 

april 2021 (OPPN). 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo, ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje na poziv občine pa podajo konkretne smernice. 

 

Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje 

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

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

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

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja. 

 

Območje obravnave se nahaja na območju imenovanem »Papičov breg«, na severnem robu naselja 

Moravske Toplice, kjer je predvidena izgradnja novega stanovanjskega objekta, etažnosti K+P+M na 

zemljišču s parcelno št. 12/1 k.o. Moravske Toplice.  Velikost območja znaša 1966,6 m2. 

 

OPN območje obravnava kot enoto urejanja prostora z oznako MT 33, z opredeljeno podrobnejšo namensko 

rabo prostora - površine podeželskega naselja (SK). 
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Parcela je trenutno nepozidana, na delu parcele se nahaja vinograd, preostali del je travnik. Zemljišče se 

vzpenja z vzhoda proti zahodu, višinska razlika znaša cca 6 m. Parcela je na vzhodnem robu omejena z 

lokalno cesto (Dolga ulica, Moravske Toplice), cestni priključek je izveden na jugo-vzhodnem vogalu parcele. 

Po južnem robu parcele poteka dovozna makadamska pot, ki trenutno služi tudi za dovoz do parcele na 

zahodni strani obravnavane parcele. Na severni strani parcele sta dve pozidani parceli, prav tako sta dva 

manjša objekta (vinske kleti) zgrajena na parcelah na zahodni strani. Širše območje lahko opredelimo kot 

območje razpršene gradnje. 

 

Na osnovi podrobnejše preučitve vsebine plana ocenjujemo, da se z OPPN za EUP MT 33 v Občini Moravske 

Toplice, kjer je predvidena izgradnja enega stanovanjskega objekta ne spreminja obstoječa podrobnejša 

namenska raba prostora in ne ustvarja novih konfliktnih območij, zato s stališča naše pristojnosti varovanja 

zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, posebne smernice pa niso 

potrebne. 

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 

 
 
 
  
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 
 

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


	238A41C225B441D0C1258765002FC439_0.in.doc

		2021-10-06T10:19:12+0200
	Marjeta Recek


		2021-10-04T12:50:18+0200
	MATJAŽ ROTER


		2021-10-04T15:48:22+0200
	EMIL ŽERJAL
	Preverjanje istovetnosti dokumenta: https://www.nlzoh.si/istovetnost




