OPREDELITEV DO MNENJ glede na
Poziv ARSO k izjasnitvi – mnenja na podlagi 61. člena ZVO-1
Zveza: Vloga za izdajo okoljevarstvenega soglasja z dne 10.5.2017
dopis številka: 35402-29/2017-41,
z dne 5.10.2018

OPREDELITEV DO MNENJ glede na Poziv ARSO k izjasnitvi – mnenja na podlagi 61. člena
ZVO-1 za izdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: odlagališče NSRAO Vrbina, Krško,
dopis številka: 35402-29/2017-41, z dne 5.10.2018

ARSO (v nadaljevanju naslovni organ) je skladno s prvim odstavkom 61. člena ZVO-1, ki določa, da
ministrstvo vlogo za izdajo okoljevarstvenega soglasja in osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju
pošlje ministrstvom in organizacijam, ki so glede na nameravani poseg pristojne za posamezne zadeve
varstva okolja ali varstvo ali rabo naravnih dobrin ali varstvo kulturne dediščine, pridobil mnenje o
sprejemljivosti nameravanega posega od naslednjih nosilcev urejanja prostora:
― Ministrstva za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova
cesta 61, 1000 Ljubljana, št. 354-2/2018-2 – DGZR z dne 4.6.2018;
― Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana, št. 36016/2018/33 z dne 5.6.2018;
― Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmarno, št. 420120/2009/5 z dne 6.6.2018;
― Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta
4, 1000 Ljubljana, št. 35102-1303/2016-3 z dne 8.5.2018;
― Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Novo mesto, Adamičeva
ulica 2, 8000 Novo mesto, št. 6-II-236/2-O-18/AH z dne 8.6.2018;
― Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice,
št. 350-9/18 z dne 14.6.2018;
― Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, št. 350-3/2006/43 z dne 14.6.2018;
― Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo, Dunajska
cesta 22, 1000 Ljubljana, št. 3401-19/2018/4 z dne 26.6.2018;
― Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana, št. 354-101/2018-9 z dne 15.6.2018,
s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje, Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, št.
354-122/122/18-2/256 z dne 13.6.2018,
― Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektorja za območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000
Novo mesto, št. 35024-87/2018-1 z dne 23.7.2018.

V nadaljevanju dokumenta podajmo naše izjasnitve in komentarje na prejete pripombe.

2

Ministrstvo za obrambo, Uprave Republike Slovenije za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61,
1000 Ljubljana
št. 354-2/2018-2 – DGZR z dne 4.6.2018;
Sporočajo, da Uprava nima pristojnosti za izdajo mnenja o sprejemljivosti nameravanega posega.
Uprava je v skladu s pristojnostjo, ki izhaja iz ZVNDN in ZVPoz izdala mnenje na prostorski akt za
območje, na katerem se bo odlagališče nahajalo.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve.

Ministrstva za infrastrukturo, Direktorata za energijo, Langusova 4, 1535 Ljubljana,
št. 360-16/2018/33 z dne 5.6.2018;
Ker vplivi na okolje zaradi priprave NSRAO zaradi priprave NSRAO za odlaganje niso zanemarljivi ter jih
je treba upoštevati in ustrezno obravnavati, predlagajo dopolnitev besedila z informacijo ali je od NEK
in njenih lastnikov potrjeno, da se bo priprava NSRAO za odlaganje izvajala v NEK.
Izjasnitev:
Poleg načelnega soglasja o pripravi odpadkov v NEK, ki je zaradi pomanjkanja odobritve s strani
lastnikov NEK pogojno pozitivno, so v teku tudi pogovori o podpisu sporazuma glede priprave odpadkov
na odlaganje v NEK.

Zavoda za ribištvo Slovenije, Spodnje Gameljne 61a, 1211 Ljubljana – Šmarno,
št. 420-120/2009/5 z dne 6.6.2018;
Ugotavljajo, da bodo predvideni posegi ob upoštevanju usmeritev in omilitvenih ukrepov, navedenih v
Poročilu o vplivih na okolje in osnutku okoljevarstvenega soglasja sprejemljivi. Prav tako ugotavljajo, da
načrtovani posegi ne bodo bistveno vplivali na obstoječe stanje ribjih populacij.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve

Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Območne enote Ljubljana, Tržaška cesta 4, 1000
Ljubljana,
št. 35102-1303/2016-3 z dne 8.5.2018;
Ugotavljajo, da poročilo o vplivih na okolje v zadostni meri opredeljuje, opiše in oceni vplive izvedbe
plana na kulturno dediščino in je zato obravnavani poseg z vidika varstva kulturne dediščine sprejemljiv.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve

Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave, Območne enote Novo mesto, Adamičeva ulica 2,
8000 Novo mesto,
št. 6-II-236/2-O-18/AH z dne 8.6.2018;
Glede ugotovitve o ustreznosti in skladnosti poročila o vplivih na okolje ugotavljajo, da je ustrezno in
skladno s 15. členom Pravilnika in omogoča presojo vplivov izvedbe posega.
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Glede ugotovitve o sprejemljivosti vplivov posega na naravo pa ugotavljajo, da so vplivi izvedbe
nameravanega posega s stališča varstva narave sprejemljivi, saj je poseg umeščen izven vseh
naravovarstveno pomembnih vsebin in so omilitveni ukrepi ustrezno vključeni v osnutek
okoljevarstvenega soglasja.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve

Zavoda za gozdove Slovenije, Območne enote Brežice, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice, št. 3509/18 z dne 14.6.2018;
Ugotavljajo, da je poseg sprejemljiv z vidika gozdarstva in lovstva.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve.

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
št. 350-3/2006/43 z dne 14.6.2018;
MKGP poziva pristojne, da se odpravijo nejasnosti v zvezi s površinami posega, trajno izgubo,
predvideno rabo, … ter da se upošteva študijo v zvezi z vzpostavitvijo kmetijskih zemljišč »Posledice
izgradnje odlagališča NSRAO Vrbina na ekonomičnost«, kar naj izhaja iz PVO in OVS. Ministrstvo bo
lahko podalo mnenje o sprejemljivosti, ko bo gradivo ustrezno dopolnjeno in popravljeno.
Izjasnitev:
Celotna površina posega znaša 17,5 ha (objekti odlagališča + infrastrukturni objekti; glej prilogo 1 območje posega). Vplivno območje v času obratovanja (glej prilogo 4 - Vplivno območje v času
obratovanja) znaša 16,5 ha, od tega po namenski rabi zasede cca 3.04 ha »druge urejene zelene
površine«, 13,14 ha »območje ostale infrastrukture« in 0,32 ha »najboljša kmetijska zemljišča« (glej
sliko 46). Celotna navedena površina 16,5 ha je v dejanski rabi opredeljena kot kmetijska površina (glej
sliko 47). Skladno z zapisom bomo PVO na posameznih mestih popravili.
Navedena površina območja DPN znaša enako, kot je že navedeno v PVO in sicer 26,3 ha.
Uredbo o DPN za odlagališče NSRAO omenja nadomeščanje kmetijskih zemljišč v 36. členu med
dodatnimi obveznostmi. Kot prvi ukrep pred nadomeščanjem zemljišč je omenjeno denarno
nadomestilo.
Po izvedeni parcelaciji za odlagališče NSRAO skladno z DPN in na podlagi cenitve zemljišča, parc.št.
2103/85 k.o. Drnovo in 1197/58 k.o. Leskovec, namenjenega za izgradnjo državnega infrastrukturnega
objekta, je bil v letu 2015 izveden odkup. Cenitev za odkup je pripravil sodni izvedenec in cenilec
kmetijske stroke. Upoštevano je bilo merilo za določitev odškodnine za kmetijsko zemljišče. S
solastnikom zemljišča SKZG je bil urejen prenos upravljanja.
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 27/16,
27/17 – ZKme-1D in 79/17) ima med prehodnimi in končnimi odločbami v verziji ZKZ-C 40. člen, ki
razveljavlja prostorske akte v delu, ki se nanaša na nadomeščanje kmetijskih zemljišč. Nadomestna
zemljišča se v neuradnem prečiščenem besedilu ne pojavljajo več nikjer drugje, kot v prehodnih in
končnih določbah (v smislu, smernice MK izdane pred uveljavitvijo zakona za plane v izdelavi veljajo še
naprej, razen v delu, ki se nanaša na nadomeščanje kmetijskih zemljišč).
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Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kmetijskih zemljiščih – ZKZ-C (Uradni list RS, št. 43/11)
vsebuje naslednje prehodne in končne določbe:
31. člen
Smernice in mnenja ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, izdana v postopkih priprave prostorskih
aktov, ki ob uveljavitvi tega zakona še niso končani, se še naprej uporabljajo, razen v delu, ki se nanaša
na nadomeščanje kmetijskih zemljišč.
40. člen
Z dnem uveljavitve tega zakona se prenehajo uporabljati prostorski akti v delu, ki se nanašajo na
nadomeščanje kmetijskih zemljišč.

V sklopu zgoraj navedenega je bila omenjena študija: »Posledice izgradnje odlagališča NSRAO Vrbina
na ekonomičnost« izvzeta, kot strokovna podlaga pri presoji.
V PVO je podana, prikazana in opisana širitev odlagalnih kapacitet. Širitev ne zaseda dodatnih
kmetijskih ali ostalih površin. Površina ožjega območja odlagališča (objekti odlagališča z dovozno cesto
in zunanjim parkiriščem) znaša 8,7 ha. Ostale manjše nejasnosti smo odpravili, prav tako več v PVO
ne obravnavamo kot pomemben omilitven ukrep »povrnitev dela zemljišč v kmetijsko rabo«.

Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za gozdarstvo, Dunajska cesta 22,
1000 Ljubljana,
št. 3401-19/2018/4 z dne 26.6.2018;
Ugotavljajo, da je nameravani poseg: Gradnja odlagališča NSRAO Vrbina, Krško s področja gozdarstva
sprejemljiv.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve

Ministrstva za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
št. 354-101/2018-9 z dne 15.6.2018, s priloženim mnenjem Nacionalnega inštituta za javno zdravje,
Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana, št. 354-122/122/18-2/256 z dne 13.6.2018,
»Uprava RS za varstvo pred sevanji je dne 14.6.2018 podala mnenje, da je poseg sprejemljiv s pogojem,
da v obdobju polnjenja silosa z radioaktivnimi odpadki nosilec dejavnosti (oziroma njegova Služba za
varstvo pred sevanji) sproti spremlja tudi raven sevanja ob ograji odlagališča in zagotovi dodatne
zaščitne ukrepe (na primer polaganje ščitov na zabojnike) v primeru preseganja letne dozne ograde 0,2
mSv. Ta pogoj temelji na opozorilu pooblaščenega izvedenca za varstvo pred sevanji, ki v študiji varstva
pred sevanji za izdelavo projektne dokumentacije za odlagališče NSRAO na lokaciji Vrbina na strani 45
navaja, da bo brez dodatnih ukrepov zaradi sipanja sevanja (odboja fotonov iz atmosferskega zraka
nazaj proti površju Zemlje) presežena letna omejitev 0,2 mSv«.
NIJZ je mnenja, da je poseg gradnja odlagališča NSRAO Vrbina, Krško z vidika vplivov na zdravje ljudi
sprejemljiv. Pri izdelavi mnenja so upoštevali, da bodo izvajalci del in nosilec posega v času gradnje,
v času obratovanja posega in po opustitvi posega spoštovali pripadajočo okoljsko zakonodajo in zato
izvedli vse omilitvene ukrepe za zmanjšanje obremenitev okolja, ki iz nje izhajajo.
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Izjasnitev:
V PVO-ju smo že v okviru Programa obratovalnega monitoringa vključili spremljanje sevanja na ograji
odlagališča (v poglavju 6.4.2 RADIOLOŠKI MONITORING).
V poglavje 6.3.10 IONIZIRAJOČE SEVANJE bomo dodali pri podpoglavju »UKREPI IZ
VARNOSTNEGA POROČILA« naslednji tekst kot tretji odstavek:
»V skladu z obratovalnimi pogoji in omejitvami (Osnutek varnostnega poročila, poglavje 11) efektivna
doza na ograji ne sme preseči 0,2 mSv na leto. Z namenom spremljanja te omejitve se bo izvajal
radiološki monitoring (poglavje 6.4.2, Tabela). V primeru možnosti preseganja omejitve efektivne doze
na ograji, se bo izvajalo dejavnosti za zmanjšanje sevalnih obremenitev, kot je npr. polaganje dodatnih
ščitov na zabojnike v odlagalnem silosu.«

Direkcija Republike Slovenije za vode, Sektorja za območje spodnje Save, Novi trg 9, 8000 Novo
mesto,
št. 35024-87/2018-1 z dne 23.7.2018.
Ugotavljajo, da rešitve ne bodo imele večjih negativnih vplivov na okolje s stališča varovanja vodnega
režima in stanja voda.
Izjasnitev: Na mnenje niso potrebne izjasnitve
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