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Stranski udeleženci: 1. Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj, Trubarjeva 50, 1000 Ljubljana, 

   ki jo zastopa direktorica Gaja Brecelj, 

         2. Inštitut za politike prostora, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Marko 
   Peterlin, 

         3. Focus, društvo za sonaraven razvoj, Maurerjeva 7, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa 
   predsednica Živa Kavka Gobbo 

 
 

 

IZJASNITEV STRANSKIH UDELEŽENCEV 
glede dostavljenih vlog nosilca nameravanega posega MAGNA STEYR z dne 25. 6. 2017 v 

postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg: Industrijski obrat Magna Nukleus 
 

(2 x) 

 
 

1. 
Stranski udeleženci s to izjasnitvijo podajajo svoje izjave v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za 

načrtovani obrat Magna Nukleus investitorja MAGNA STEYR, ki se nanašajo na: 
 Pojasnilo k dopolnitvi PVO, opredelitev do ugotovitev in mnenj ter opredelitev do pripomb in mnenj z 

javne razgrnitve v postopku izdaje OVS za industrijski obrat Magna Nukleus podjetja MAGNA STEYR 

s prilogami, E_NET OKOLJE D.O.O., 25. 6. 2017 in 

 Dopolnitev Poročila o vplivih na okolje za industrijski obrat Magna Nukleus, št. 100916-ppm, 24. 2. 

2017, dopolnitev 29. 3. 2017, 25. 6. 2017 E-NET OKOLJE d.o.o., Linhartova cesta 13, 1000 Ljubljana. 
 

 
Stranski udeleženci so od naslovnega organa z dopisom št. 35402-9/2017-40 z dne 3. 7. 2017 pridobili zgoraj 

omenjene dokumente, pri čemer pa jih naslovni organ ni pozval k izjasnitvi o prejeti vlogi, dejstvih in 

okoliščinah. So pa stranski udeleženci z dopisom št. 36402-9/2017-37 z dne 27. 6. 2017 prejeli vabilo na 
ustno obravnavo. Glede na navedeno stranski udeleženci v nadaljevanju pisno podajajo svojo izjasnitev do 

izjav in dokumentov Magne Steyr. 
 

2. 

(neustrezna ocena vplivov transporta na okolje in zdravje ljudi) 
 

V skladu s prvim odstavkom 51. člena ZVO-1 se v postopku presoje vplivov na okolje ugotovijo in ocenijo 
dolgoročni, kratkoročni, posredni in neposredni vplivi nameravanega posega v okolje na človeka, tla, vodo, 

zrak, biotsko raznovrstnost in naravne vrednote, podnebje in krajino, pa tudi na človekovo nepremično 
premoženje in kulturno dediščino, ter njihova medsebojna razmerja. Enako zahtevo vsebuje tudi Uredba o 

vsebini poročila o vplivih nameravanega posega na okolje in načinu njegove priprave in sicer v 9. členu (“...je 

treba opisati in oceniti vse pričakovane vplive, ki so posledica samega obstoja posega,...”). 2. in 3. odstavek 
tega člena pa še podrobneje navajata, da je treba opisati in oceniti vse možne vplive v času pripravljalnih del 

ali gradnje, v času uporabe ali obratovanja ali trajanja posega, v času njegove odstranitve ali opustitve in po 
njej (2. odstavek 9. člena) ter v opis in oceno vključiti tudi pričakovane vplive, ki so posledica s posegom 

povezanih aktivnosti (3. odstavek 9. člena). 

 
Kot izhaja iz Poročila o vplivih na okolje za industrijski obrat Magna Nukleus z dne 24.02.2017, dopolnitev 

29.3.2017, 25.06.2017 (v nadaljevanju PVOMN25.06.2017), je ena od s posegom povezanih aktivnost, ki ima 
lahko vpliv na okolje, tovorni promet. Tovorni promet bo v konkretnem posegu povzročal vplive v vseh fazah 

posega - med gradnjo, obratovanjem, pa tudi med odstranitvijo oz. razgradnjo. Poleg hrupa predstavlja 



promet pomemben vpliv na kakovost zraka in podnebje, pri čemer pa PVO teh vplivov ne oceni pravilno in 

popolno. Tudi odgovori na pripombe stranskih udeležencev v zvezi s prometom niso zadovoljivi. 

 
Nesmiselna in napačna trditev o vplivih prometa (glede na obseg vpliva) 

Nosilec posega pojasnjuje, da je vpliv prometa za konkretni poseg ocenjeval le na cestni povezavi med 
avtocesto in industrijskim obratom Magna Nukleus. Vplivov prometa na avtocesti pa ni izvedel, ker naj bi bile 

javne ceste prometne površine splošnega pomena za cestni promet, ki jih lahko vsak prosto uporablja. 

Takšna razlaga je po mnenju stranskih udeležencev nesmiselna in napačna. Če povzroča vozilo vplive na 
okolje na poti do avtoceste, jih povzroča tudi na avtocesti. Samo vrsta ceste tega dejstva ne spremeni. Zato 

je nerazumno predstavljeno stališče, da se lahko vplivi tovornega prometa, ki so povzročeni na avtocesti v 
celoti ignorirajo. Dejstvo, da ima vsakdo pravico do uporabe javne cestne površine, ne naslavlja vprašanja, 

kakšen vpliv ima ta uporaba na okolje in zdravje ljudi, kar pa je predmet PVO. Stranski udeleženci menimo, 

da tudi za promet po javnih cestah med drugim veljajo omejitve z vidika varstva okolja, kakršne so omejitve 
glede hrupa in onesnaženja zraka. Pravica do življenja v zdravem življenjskem okolju, ki je ustavna pravica, 

in pravica do uporabe javnega cestnega omrežja nista enakovredni, sploh pa slednja ne prevlada nad prvo. 
Zato menimo, da je treba v PVO oceniti celotne vplive s posegom povezanega tovornega 

prometa na okolje in zdravje ljudi, še posebej vplive na kakovost zraka in podnebje. 
 
Vpliv tovornega prometa na kakovost zraka v Mestni občini Maribor 

Predlagatelj posega navaja, da bo v času obratovanja med industrijskim obratom Magna Nukleus in obrati v 

Avstriji dnevno vozilo 168 tovornih vozil. Pot, ki jo bodo ta vozila premagovala, gre tudi skozi Mestno občino 
Maribor, ki je z vidika kakovosti zraka degradirano območje. Prav zato stranski udeleženci menimo, da je za 

konkreten primer še posebej pomemben Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Mestne občine 
Maribor. Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na 

onesnaženost zraka (Uradni list RS, št. 50/11) uvršča Mestno občino Maribor v razred največje 

obremenjenosti z delci PM10. Cestni promet, daljinski transport in resuspenzija so dejavniki, ki največ 
prispevajo k povišanim koncentracijam PM101. Priloga Odloka v točki 7.2.8 kot področje ukrepanja za 

zmanjšanje onesnaženosti zraka navaja tudi tovorni promet. Predvideva preučitev možnosti, da se večji del 
prevoza surovin in izdelkov preusmeri na železnico. Onesnaženost zraka je prvi okoljski vzrok prezgodnje 

smrti v EU, v Sloveniji je onesnažen zrak eden najbolj perečih okoljskih problemov. 
 

Vpliv tovornega prometa na podnebje 

Emisije CO2 iz prometa so največji izziv Slovenije pri doseganju zavezujočih ciljev zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov. Še posebej problematičen je z vidika doseganja ciljev tovorni promet. Na problem 

obvladovanja emisij CO2 iz prometa opozarjajo vsi vladni podnebno-energetski programi, pri čemer posebej 
izpostavljamo Operativni program ukrepov zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 (OP TGP 

2020) in Nacionalni akcijski načrt za obnovljive vire energije (AN OVE 2020). Sektor prometa predstavlja 

polovico emisij v sektorjih, za katere velja Odločba 406/2009/ES. Emisije iz prometa se še vedno povečujejo, 
s čimer se povečuje tudi delež teh emisij v sektorjih iz Odločbe, zato je ključni sektor pri doseganju državnih 

ciljev do leta 2020, še bolj pa v naslednjih obdobjih. 
Temeljno načelo že omenjenega OP TGP 2020 je vrednotenje vplivov na podnebje pri vseh odločitvah z 

znatnimi vplivi na podnebje. Ministrstvo za okolje in prostor je v letih 2015 in 2016 v okviru izvajanja 

usposabljanja za izvajanje celovitih presoj vplivov na okolje (CPVO) in presoj vplivov na okolje (PVO) 
poseben poudarek namenilo tudi vključevanju podnebnih sprememb v postopke CPVO in PVO2. Pri tem so 

opozorili predvsem na: dolgoročne podnebne cilje kot okvir za presojanje vplivov na podnebje, vključevanje 
podnebnih sprememb v presoje v najzgodnejših fazah, upoštevanje politik in ukrepov pri ocenjevanju 

vplivov, metodologije ocenjevanja vplivov in možne omilitvene ukrepe. S tega vidika stranski udeleženci 
menimo, da vplivi posega in s posegom povezanega tovornega prometa na podnebje niso 

primerno ocenjeni. PVO mora ta vpliv oceniti in preučiti ogljično manj intenzivne možnosti. 

Izhajajoč iz ukrepov OP TGP 2020 je takšna možnost prevoz tovora po železnici. 
 

Promet pa je tudi ključni del AN OVE 2020, ki ga je Slovenija pripravila na podlagi direktive 2009/28/ES. 
Slovenija je sprejela zavezujoče cilje za delež obnovljivih virov energije v končni rabi za leto 2020 (25 %), 

kmalu pa bodo dogovorjeni tudi cilji za obdobje do leta 2030. Ker ima promet zelo velik vpliv na rabo 

energije v Sloveniji, le-ta pomembno vpliva na doseganje teh ciljev. Povečana raba energije v cestnem 
prometu otežuje doseganje ciljev in zahteva dodatne ukrepe v drugih sektorjih. 

 

                                                 
1 http://www.arso.gov.si/soer/kakovost_zraka.html 
2 http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/presoje_vplivov_na_okolje/usposabljanje/ 



Zaradi negativnih vplivov tovornega prometa na podnebje, podnebno-energetske zaveze in 

kakovost zraka ter navedbe predlagatelja posega, da je glede na predhodne študije ena 

ključnih prednosti lokacije v občini Hoče-Slivnica neposredni dostop do železnice, bi moral 
tovorni promet, ki je povezan z novim industrijskim obratom, v celoti potekati po železnici. 

 
To bi bilo tudi skladno z Odlokom o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu 

Občine Hoče – Slivnica - Spremembe in dopolnitve 2 (v nadaljevanju: OPN-SD2), kjer je v 137.b členu med 

omilitvenimi ukrepi pri poseganju v proizvodno območje SL20 naveden omilitveni ukrep vplivov plana na 
zdravje in stanje okolja:  

(25) Kot prometno sredstvo za potrebe načrtovanega proizvodnega območja je potrebno v največji možni 
meri uporabljati železnico, zato je pogoj za uveljavitev plana tudi izgradnja industrijskega železniškega 

tira v območje plana. 

 
 

3. 
(nesprejemljivost sklicevanja na neobstoječe prostorske pravne podlage) 

PVOMN25.06.2017 kot prostorski akt, ki je podlaga za umestitev posega v prostor, navaja OPN-SD2. 

Za načrtovano ureditev nadomestnih kmetijskih zemljišč pa se v PVOMN25.06.2017 poglavje 2.6.5. kot 

podlaga navaja načrtovana sprememba OPN Občine Hoče – Slivnica (OPN-SD5), vsebina katere  

strankam v postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja ni znana. Opozarjamo na nesprejemljivost 
sklicevanja na neobstoječe prostorske pravne podlage v PVOMN25.06.2017. 

 
4. 

(alternative glede lokacije naprave) 

V PVOMN25.06.2017 poglavje 3. Alternativne rešitve v zvezi s posegom je kot podlaga za izbiro lokacije 
nameravanega posega naveden dokument Strokovne podlage za spremembo namenske rabe in umestitev 

objekta v prostor. Podatki v tem dokumentu jasno kažejo, da  

- ob izpolnjevanju prvih šestih prednostnih kriterijev, ki se nanašajo na bližino avtoceste, železniško 

omrežje, možnost izvedbe infrastrukturnih priključkov, bližino letališča, poselitveno območje in 
poselitveni kriterij ter 

- upoštevanju površine potrebnega zemljišča za načrtovani poseg (načrtovani poseg, ki se presoja, je 

izgradnja lakirnice Magna Nukleus, za katero je potrebna površina 8,7 Ha)    

med evidentiranimi alternativnimi lokacijami obstajajo lokacije (najbolj očitno proizvodna cona 

Talum), ki so glede okoljskega in ekonomskega kriterija veliko boljša rešitev od izbrane lokacije 
na kmetijskih zemljiščih najboljše kakovosti v občini Hoče-Slivnica.   

V Strokovnih podlagah uporabljeni kriterij zainteresiranost potencialnih investitorjev za lokacijo je absurden 

in za presojo vplivov na okolje nepomemben. 

 

5. 
(vpliv posega v območju Gramoznica EUP DP 117 na kakovost tal, podzemnih in 

površinskih voda) 

Ureditev nadomestnih kmetijskih površin na območju Gramoznica EUP DP 117 je, po Uredbi o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in 

Dravskega polja (UL RS, št. 24/07, 32/11, 22/13, 79/15), predvidena na območju znotraj ožjega 
vodovarstvenega območja s strožjim režimom varovanja in z oznako VVO II. Za takšen poseg je potrebno 

izdelati Analizo tveganja za onesnaženja vodnega telesa podzemne vode in pridobiti vodno soglasje. 
 

6. 

(pomanjkljivo presojanje vpliva ureditve nadomestnih kmetijskih zemljišč) 

V PVOMN25.06.2017 poglavje 2.6.5 Ureditev nadomestnih kmetijskih zemljišč je opisana ureditev 

nadomestnih kmetijskih zemljišč na območju Gozd EUP DP 113, ki ni skladna z zahtevami 
OPNSD2 137.a člen.  

OPNSD2 nalaga tudi izruvanje panjev po sečnji, ki v PVOMN25.06.2017 ni navedeno, prav tako niso 

obravnavani njegovi vplivi na okolje.  



 

 

  
 

 
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 

direktorica Gaja Brecelj     ___________________________ 
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