ZDRAVJE LJUDI, 21.11.2011
Določitev NUP in
njegov naslov

Predpisi, ki urejajo
področje delovanja

Predpisi v pripravi
oz. predpisi
potrebni za
spremembo oz.
pripravo

Določitev faz v
katerih sodeluje
NUP

Obstoječi podatki
in strokovne
podlage,
kdo z njimi
razpolaga in
način njihovega
pridobivanja

Določitev vsebine
smernic in
dopolnitev
smernic

Določitev smiselne vsebine, obsega
in načina izdelave strokovnih
podlag oz. obravnave vidika v
posameznih fazah priprave DPN

Ministrstvo za zdravje,
Direktorat za javno
zdravje
gp.mz@gov.si

Zakona o varstvu okolja
(Uradni list RS, št. …..)

……

I. izdelana pobuda
smernice – vlogo na
NUP pošlje DzP;
odgovor ali je potrebno
izvesti postopek CPVO –
vlogo na NUP pošlje
SCPVO

Letno poročilo o
monitoringu pitne vode

SMERNICE so
konkretizacija
podatkov za območje
načrtovanih ureditev,
ki se pripravi ob
upoštevanju podatkov:

Izhodišče v vseh fazah DPN in GD:
varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja
vedno, vsem, kjerkoli, zadosti kakovostno
in poceni pitno vodo

V vednost poslati vlogo
na:
Zavod za zdravstveno
varstvo Maribor
ivo@zzv-mb.si
v vednost
breda.kralj@gov.si
benjamin.lukan@zzvmb.si

Hrup
Uredba o mejnih
vrednostih kazalcev
hrupa v okolju (Uradni list
RS, št. 105/05, 34/08,
109/09 in 62/10)
Pravilnik o prvem
ocenjevanju in
obratovalnem
monitoringu za vire hrupa
ter o pogojih za njegovo
izvajanje (Uradni list RS,
št. 105/08)
Uredba o ocenjevanju in
urejanju hrupa v okolju
(Uradni list RS, št.
121/04)
Uredba o načinu uporabe
zvočnih naprav, ki na
shodih in prireditvah
povzročajo hrup (Uradni
list RS, št. 118/05)
Pravilnik o emisiji hrupa
strojev, ki se uporabljajo
na prostem (Uradni list
RS, št. 106/02, 50/05 in
49/06)
Pitna voda
- Uredbe o
vodovarstvenih območjih
- Občinski odloki o
vodovarstvenih območjih
Tla – emisije v tla
XXXX
Ravnanje z odpadki in
odpadnimi vodami
XXXX

II. Izdelana ŠV in OP
pred javno razgrnitvijo:
mnenja NUP o
ustreznosti OP – vlogo na
NUP pošlje SCPVO
po javni razgrnitvi:
1. mnenje k predlogu
variante + dopolnitev
smernic + mnenje o
sprejemljivosti
variante/plana - vlogo na
NUP pošlje DzP
III. Izdelan DPN in PVO
pred javno razgrnitvijo:
mnenje o sprejemljivosti
posega (na poročilo o
vplivih na okolje – vlogo
na NUP pošlje ARSO
po javni razgrnitvi:
2. mnenje k predlogu
DPN + projektni pogoji +
mnenje o sprejemljivosti
posega – vlogo na NUP
pošlje DzP
IV. Izdaja GD ne sodeluje
z izdajo soglasja k PGD

http://www.mz.gov.si/s
i/delovna_podrocja/jav
no_zdravje/sektor_za_
preventivo_in_razvoj_j
avnega_zdravja/okolje
_in_zdravje/pitna_vod
a/
območja občinskih
odlokov o varstvenih
pasovih vodnih virov
območja vodovarstvenih
območij na podlagi
uredb o vodovarstvenih
območjih
evidenca vodnih
dovoljenj
http://gis.arso.gov.si/atla
sokolja/
baza podatkov o
zdravstveni ustreznosti
pitne vode:
http://monitoring.zzvmb.si/
Upor. ime in geslo je :
upr
Relevantne raziskave s
področja okolja in
zdravja
http://www.sanacijasvinec.si/

Ocenit in dokazat, da se to ne spreminja oz.
poslabšuje

xxxxxxx
Sestavni del smernic so
tudi potrebni grafični deli
v obliki .shp

Faza izdelave POBUDE
Pri oblikovanju predloga izvedljivih variant
se obvezno upoštevajo:
− uredbe o vodovarstvenih območji
− podatki o vodovarstvenih območjih iz
občinskih odlokov
− uredba o elektromagnetnem sevanju v
naravnem in življenjskem okolju (za
prostorske ureditve ki so vir EMS)
glede na naravo in obseg načrtovane PUDP
ter po presoji prostorskega načrtovalca pa
tudi
− ……….
Faza izdelave ŠTUDIJE VARIANT IN
OKOLJSKEGA POROČILA
Pri oblikovanju predloga variant , ki se bodo
vrednotile v študiji variant, se obvezno
uporabijo podatki, ki se pridobijo s smernicami
(poleg tistih, ki so bili upoštevani že pri pripravi
pobude)
Ocene vpliva posega na varstvo človekovega
zdravja in oskrbo s pitno vodo:
OP vsebuje ločeno poglavje »Zdravje ljudi in
okolje« v katerega se vključi naslednje
segmente okolja (= dejavnike tveganja iz
okolja, ki pomembno vplivajo na človekovo
zdravje in oskrbo s pitno vodo):
−
zrak,
−
hrup,
−
vode
−
tla,
−
ravnanje z odpadki in odpadnimi
vodami,
−
elektromagnetno sevanje,

Prilagoditev
delovnega
procesa
posameznega
NUP

Elektromagnetno
sevanje
Uredba o
elektromagnetnem
sevanju v naravnem in
življenjskem okolju
(Uradni list RS, št. 70/96
in 41/04)
Pravilnik o prvih meritvah
in obratovalnem
monitoringu za vire
elektromagnetnega
sevanja ter o pogojih za
njegovo izvajanje (Uradni
list RS, št. 70/96 in 41/04)
Svetlobno
onesnaževanje
Uredba o mejnih
vrednostih svetlobnega
onesnaževanja okolja
(Uradni list RS, št. 81/07,
109/07 in 62/10).

−

svetlobno onesnaženje.

Vsebine, ki se nanašajo na primer na
demografske značilnosti prebivalstva,
zaposlovanje, priseljevanje, zdravstveno
varstvo, pridelavo zdrave hrane, poplavno in
potresno varnost, varstvo pred plazovi in
podobno, ne sodijo v to poglavje.
To poglavje vsebuje ločena podpoglavja, ki
obravnavajo posamezne segmente okolja. V
teh podpoglavjih se nato na podlagi opisa
plana, splošnega obstoječega stanja in
vsebinjenja, ki so v splošnem delu OP, opišejo
obstoječe stanje z izbranimi kazalci, ki so
značilni za varstvo človekovega zdravja in
oskrbo s pitno vodo, opravi vrednotenje
pomembnih vplivov ter vključijo omilitveni
ukrepi, alternative in spremljanje izvajanja
plana.
V kolikor so posamezni segmenti okolja
obravnavani v ločenih poglavjih in so ustrezno
ovrednoteni s kazalci, s katerimi se lahko oceni
sprejemljivost plana s stališča varovanja
zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, obravnavanih
kazalcev ni potrebno ponovno obravnavati v
poglavju zdravje ljudi. Kljub temu pa je
potrebno v tem poglavju povzeti vse podocene
za posamezne kazalce, na osnovi katerih se
poda končna (skupna) ocena glede
sprejemljivosti plana s stališča varovanja
zdravja ljudi pred vplivi iz okolja.
Faza izdelave DPN IN POROČILA O VPLIVIH
NA OKOLJE:
V DPN se načrtujejo vsi detajlni ukrepi za
preprečitev, zmanjšanje in omilitev vpliva na
varstvo človekovega zdravja in oskrbo s pitno
vodo ter določijo tudi potrebni ukrepi v času
gradnje in monitoring po izgradnji.
V PVO se oceni ustreznost teh ukrepov ter
kumulativni, daljinski in posredni vpliv.

