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specifiko posameznega območja v okviru priprave strokovnih
podlag za PIA,
– preučiti je potrebno varnostne ukrepe pri prenosu in
pretovarjanju vseh strupenih in okolju škodljivih snovi,
– pri uporabi umetnih gnojil in škropiv je potrebno nameniti uporabnikom več nadzora in izobraževanja.
5.2.2. Varovanje in izboljšanje kvalitete zraka
Na področju varovanja in izboljšanja kvalitete zraka je cilj
doseči na celotnem območju občine vsaj II. območje onesnaženosti (kjer je zrak onesnažen nad dovoljeno mejo).
Pri vseh onesnaževalcih bomo terjali zmanjšanje emisij v
zrak na zakonsko dopustne vrednosti.
Popis večjih virov onesnaževanja bomo ažurirali in terjali
od onesnaževalcev zmanjšanje emisij na zakonsko dopusten
obseg.
Z uvedbo in širitvijo plinifikacije urbanih območij se pričakuje zmanjšanje emisij tudi iz individualnih kurišč.
5.2.3. Ravnanje z odpadki
Z ustreznim odlokom Občine Sevnica je urejeno zbiranje
odpadkov iz vseh naselij občine.
V izdelavi je koncept reševanja zbiranja in odlaganja odpadkov, ki bo podal izhodišča za reševanje te problematike na
regijskem nivoju, ob povezovanju vseh treh posavskih občin.
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Do optimalne mere bomo izkoristili sekundarne surovine.
5.2.4. Varstvo pred hrupom
Izdelati je potrebno evidenco območij varstva pred hrupom glede na občutljivost posameznega območja naravnega
ali življenjskega okolja. Na podlagi podatkov o emisijah hrupa je
potrebno izdelati programe sanacij.
5.2.5. Sanacija degradiranih površin
Z vidika naravne in kulturne dediščine so degradacije
prostora zaradi eksploatacije kamnitih materialov problematične, zlasti še, ker se po končani eksploataciji te površine spremenijo v divja odlagališča.
Občina Sevnica mora vzpostaviti evidenco degradiranih površin in pripraviti programe sanacij za tista območja, ki
niso opredeljena kot pridobivalna in ni znan obveznik sanacije.
Pri podeljevanju koncesij za izkoriščanje naravnih virov pa
mora zavezati koncesionarja za sprotno sanacijo eksploatiranih
površin.
3. člen
6. Usmeritve za urejanje prostora
Tipologija naselij ter usmeritve za razvoj in urejanje naselij
v Občini Sevnica so prikazane v tabelah 2 in 3.
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