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1 UVOD
Občina je v skladu s 50. čl. Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 –
ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14
– odl. US in 14/15 – ZUUJFO)) dolžna vključiti javnost v postopek priprave Občinskega
prostorskega načrta, in sicer v okviru javne razgrnitve seznaniti javnost z dopolnjenim osnutkom
akta in zagotoviti tudi njegovo javno obravnavo.
Občina Selnica ob Dravi je javno razgrnitev dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega
načrta Občine Selnica ob izvedla v času od 16. 5. do 24. 6. 2016. V sredo 1. 6. 2016 je bila
izvedena tudi javna obravnava, v okviru katere je bilo s strani izdelovalca OPN javnosti
predstavljeno razgrnjeno gradivo. Občina je gradivo dopolnjenega osnutka obravnavala tudi na
Odboru za gospodarstvo in na Občinskem svetu 5. 7. in 7. 7. 2016.
Javnost je imela v tem času vpogled v razgrnjeno gradivo novega prostorskega akta v pripravi, ki
je v večji meri že usklajen s pristojnimi nosilci urejanja prostora in je v tem času podala pripombe
in predloge na razgrnjeno gradivo. Pripombe oz. predloge je bilo možno oddati pisno na mestu
javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe), po pošti na naslov Občine Selnica ob Dravi, na enaslov: info@selnica.si oz. v času javne obravnave ter občinskega sveta.
Občina je v skladu z veljavno zakonodajo dolžna sprejeti in objaviti stališča do pripomb danih v
času javne razgrnitve in izvedene javne obravnave. Občina je do faze javne razgrnitve vodila že
vrsto usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora s področij varstva kmetijskih in gozdnih
zemljišč, varstva kulturne dediščine, ohranjanja narave in upravljanja z vodami. Pripombe, ki jih
zaradi njihove vsebine v skladu z veljavno zakonodajo, ni možno vključiti v predlog akta, ne bodo
upoštevane.
V nadaljevanju predmetnega elaborata so podane pripombe in predlogi predstavljeni,
obravnavani na osnovi določenih kriterijev in do njih predlagana – oblikovana strokovna stališča.

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

1

Občinski prostorski načrt občine Selnica ob Dravi – dopolnjen osnutek; STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE
RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVAVE

2 ANALIZA PREJETIH PRIPOMB IN PREDLOGOV
Občina je v postopku javne razgrnitve dopolnjenega osnutka Občinskega prostorskega načrta (v
nadaljevanju: OPN) prejela 29 pripomb. Pripombe so bile podane pisno.
Pripombe oz. predlogi se nanašajo na podobne vsebine, in sicer na:
– spremembo strateškega dela OPN;
– spremembo izvedbenega dela OPN - osnovne namenske rabe:
- spremembo osnovne namenske rabe - primarnih rab v stavbna zemljišča. Večino
pripomb je občina tekom postopka priprave osnutka OPN že obravnavala in/ali tudi, v
primeru, da so bile ocenjene kot zakonsko utemeljene, v nadaljnjih fazah OPN večkrat
usklajevala s pristojnimi nosilci urejanja prostora. Načrtovane spremembe namenske
rabe, usklajene z nosilci urejanja prostora, so vključene v razgrnjen dopolnjen osnutek
akta.
- spremembo osnovne namenske rabe zaradi uskladitve namenske rabe z dejansko
rabo ali pravnomočnimi dovoljenji – glede na dejansko stanje in pravnomočna
dokazila (gradbeno dovoljenje) se določi ustrezna raba prostora;
– spremembo izvedbenega dela OPN – prostorskih izvedbenih pogojev:
- določitev podrobnejše namenske rabe prostora;
- določitev prostorskih izvedbenih pogojev (PIP) (dopustnosti gradenj in ureditev,
oblikovalskih pogojev, določitve gradbene parcele, postavitve objektov, načinom
urejanja, ipd., določila v zvezi z opremljanjem z GJI – vodooskrbo, prometnim,
komunalnim opremljanje, energetskim omrežjem, omrežjem elektronskih komunikacij);
– druge vsebine, ki večinoma niso predmet tega akta oz. se ga le posredno dotikajo.
V okviru javne obravnave ni bilo podanih pripomb na javno razgrnjeno gradivo. Postavljena so
bila vprašanja in nanje podana pojasnila in odgovori s strani občine in pripravljavca akta. Potek
javne obravnave in vsebina razprave so razvidni iz priloženega zapisnika v prilogi tega gradiva.
V okviru prve obravnave akta na Občinskem svetu sta bili ustno podani dve pripombi na javno
razgrnjeno gradivo, ki sta se nanašali na vsebino prostorskih izvedbenih pogojev v odloku.
Preostali del obravnave je potekal v obliki razprave, ki je razvidna iz priloženega zapisnika v
prilogi tega gradiva.
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3 STALIŠČA DO PRIPOMB
3.1 Merila in pogoji za oblikovanje stališč
Stališča do pripomb so načeloma oblikovana na podlagi meril in pogojev, ki izhajajo iz:
1. pravnih podlag s področja prostorskega načrtovanja:
- Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B in
108/09, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr.), 43/2011-ZKZ-C, 57/2012, 57/2012ZUPUDPP-A, 109/2012, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO),
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Ur. l. RS, št. 122/04),
- Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (OdSPRS, Ur. l. RS, št. 76/04),
- Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Ur.
l. RS, št. 99/07)
2. v osnutku OPN določenega koncepta prostorskega razvoja občine (razvoja poselitve in
dejavnosti), ki med ostalim izhaja iz v urbanističnem načrtu za naselje Selnica ob Dravi ter
strokovnih podlagah za poselitev proučenih značilnosti poselitve, določene vloge in hierarhije
naselij, usmeritev za umeščanje dejavnosti na območju občine, demografskega stanja in
razpoložljivih nezazidanih površin ter izraženih razvojnih potreb in prostorskih možnosti
(variantne rešitve);
Prostorski razvoj naselij je določen tako, da vključuje prednostno notranji razvoj naselja,
celovito prenovo in šele nato širitev naselja. Notranji razvoj naselja (zgoščevanje in
zapolnjevanje grajene strukture) ter celovita prenova imata prednost pred širitvami naselja
navzven. Slednje obsegajo manjše zapolnitve, zaokrožitve in zakonsko ter strokovno
utemeljene širitve naselij. Širitve naselja se obravnavajo variantno. Pri oceni variantnih
rešitev se prednostno analizirajo možnosti poseganja na gozdna zemljišča, nato na kmetijska
zemljišča slabše kvalitete in šele nazadnje na najboljša kmetijska zemljišča.
Naseljem se določijo nova stavbna zemljišča tudi, v kolikor je izkazana potreba obstoječih
dejavnosti ali kmetijskih gospodarstev po razširitvi lastnega funkcionalnega zemljišča zaradi
razširitve proizvodnje ali zagotavljanja prostorskih pogojev za dopolnilne dejavnosti na kmetiji
in so za to izpolnjeni tudi drugi pogoji (mnenje kmetijsko svetovalne službe, zadostne
prostorske možnosti, idr.). Naselju pa se strokovno utemeljeno dodatne površine določijo
tudi, v kolikor ima naselje potencial, da se razvije v središče določenega območja ali kadar
smotrnega razvoja in skladnosti urbanih kvalitet ni mogoče zagotoviti z notranjim razvojem
naselja in ko so že izkoriščene proste površine oz. lokacije, ki so primerne za zgostitev,
prenovo ali spremembo rabe.
Pri tem so upoštevane tudi druge sestavine in značilnosti prostora, kot so strukturna
urejenost prostora, oblikovanje jasnih meja naselij, prilagajanje naselja naravnim, krajinskim
značilnostim prostora, razporeditev in organizacija dejavnosti v naselju, itd., ob hkratnem
zagotavljanju kvalitetnih urbanističnih rešitev ter izboljšanju njegove prepoznavnosti.
Poselitev izven naselij je določena v skladu z zakonodajo, ki v odprtem prostoru ne dopušča
nove posamične stanovanjske gradnje, temveč dopušča le dejavnosti:
- ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali turistični dejavnosti;
- ki so namenjeni opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb,
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-

ki so namenjeni splošni rabi,
za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne
dediščine ter ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine,,
za namen športa in rekreacije,
za rabo naravnih dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja,
za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, kadar so te
prostorske ureditve v pristojnosti občine.

Pri načrtovanju poselitve in dejavnosti na najboljša kmetijska zemljišča je, poleg prej
omenjenih kriterijev, upoštevana tudi veljavna zakonodaja, ki določa kriterije za poseganje
nanje (Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na
najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08, 43/11 – ZKZ-C).
3. varstvenih režimov iz drugih pravnih podlag, ki imajo vpliv na določitev namenske rabe
prostora ali podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev. Ti se nanašajo na:
- najboljša kmetijska zemljišča,
- vodovarstvena območja,
- poplavna območja,
- erozijsko ogrožena območja,
- območja ohranjanja narave (Natura 2000, naravne vrednote),
- območja varstva kulturne dediščine,
- varovalni, požarno ogroženi gozdovi in gozdni rezervati,
- priobalna zemljišča vodotokov,
- varovalni pasovi cest,
- varovalni pasovi energetskih omrežij, idr.
4. ugotovljenih razhajanj med uradnimi evidencami;
5. do javne razgrnitve izvedenih usklajevanj s pristojnimi nosilci urejanja prostora;

3.2 Opredelitev stališč do pripomb
Glede na vsebine pripomb se stališča opredelijo:
- Pripomba se upošteva.
Predlogi in pripombe, ki niso v nasprotju s predhodno navedenimi kriteriji, ki ne zahtevajo
dodatnih usklajevanj z nosilci urejanja prostora ter ponovno javno razgrnitev in vsebinsko
sovpadajo z dopolnjenim osnutkom OPN, se upoštevajo. Pripomba, ki se upošteva, bo vključena
pri nadaljnji fazi izdelave predloga občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi.
- Pripomba se ne upošteva.
Predlogi in pripombe, ki so v nasprotju s predhodno navedenimi kriteriji in ki pogojujejo
spremembo dopolnjenega osnutka akta, dodatno usklajevanje in pridobivanje smernic nosilcev
urejanja prostora ter ponovno javno razgrnitev, se v tej fazi postopka ne upoštevajo.
- Pripomba ni predmet tega akta.
Posamezne pripombe in predlogi, ki se vsebinsko navezujejo na zahteve, ki se urejajo z drugimi
postopki in jih ni mogoče reševati v sklopu obravnavanega akta, se ne upoštevajo.
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4 PREDLAGANA STALIŠČA IN OBRAZLOŽITVE DO POSAMEZNIH
PRIPOMB
V nadaljevanju so navedene in predstavljene podane pripombe na javno razgrnjeno gradivo ter
predlagano stališče in obrazložitev stališča do njih.
Tabele, v katerih so obravnavane pobude, obsegajo:

A
B
C
D

-

»Zap. št«.: zaporedna številka pripombe;

-

»Ime in priimek/naslov«: osebni podatki posameznikov zaradi varstva osebnih podatkov
niso navedeni.

-

»Vsebina pripombe« je s številko označena skupina pripombe:

spremembo strateškega dela OPN
spremembo namenske rabe
spremembo prostorsko izvedbenih pogojev – tekstualni ali grafični del odloka o OPN
drugo

-

»Katastrska občina (KO)/Parcela (P)«: navedene so katastrske občine in parcele, v
kolikor se pripomba nanaša na določeno zemljišče, v kolikor se nanaša na vsebine delov
akta, ostaja prostor v tabeli prazen;

-

»Pripomba«: povzeta pripomba občana iz obrazca za podajanje pripomb oz. iz zapisnika
javne razgrnitve;

-

»Stališče do pripombe«: predlagano stališče pripombe;

-

»Obrazložitev stališča do pripombe« podana je širša obrazložitev stališča do pripombe,
če gre za pripombo, ki se nanaša na lokacijo, so dodane še slike: slika 1 – prikaz na dofu in katastru, slika 2 – prikaz na namenski rabi iz OPN, dof-u in katastru. Z rdečo obrobo
je prikazana parcela na katero se nanaša pobuda (v delu ali celoti).
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

1.

Datum

Vsebina pripombe

25. 5. 2016

C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 9/1

Pripomba:
Ob pregledu gradiva sem opazila, da je za gradnjo na tem zemljišču predvidena še izdelava OPPN.
Ocenjujem, da je za to parcelo to nepotrebno, saj že ima urejen dostop iz javne ceste parcele 393 s
severne strani in tu bi potekal dovoz do načrtovanje gradnje enega stanovanjskega objekta, na tej parceli.
Gradnja bi bila v podobnih gabaritih, kot so sosednji objekti in zato ocenjujem, da je predviden OPPN
nepotreben.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za parcelo št. 9/1 k.o. Spodnja
Selnica.
Velikost (2.600 m2) in oblika (cca 3 gradbene parcele) območja, možnost navezave na prometno in ostalo
GJI ter lastniška struktura območja, ki je bilo v dopolnjenem osnutku označeno kot ZS-7, omogočajo
urejanje po določilih OPN, zato se območje v predlogu akta opredeli kot del območja EUP ZS-3.

slika 1
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

2.

Datum

Vsebina pripombe

22. 5. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 259/3, 259/2,
259/27

Pripomba:
V označenem delu predlagam spremembo iz IG v ZD. Trenutni predlog gospodarske cone ne sledi 11.
členu OPN-ja, glede izboljševanja kvalitete bivanja, saj je gospodarska cona zarisana čisto do hiš. Tega
se je treba izogibat, gospodarske cone ne sodijo blizu stanovanjskih površin.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Območje se ureja z zazidalnim načrtom za obrtno cono Selnica ob Dravi.
V OPN je podrobnejša namenska raba na območjih, ki se urejajo z veljavnimi podrobnejšimi izvedbenimi
akti, opredeljena po načelu pretežnosti – v tem primeru IG. Določitev pogojev za urejanje tangiranega
območja je predmet veljavnega podrobnejšega izvedbenega akta oz. njegovih sprememb in dopolnitev.

slika 1

slika 2

Slika: Izsek iz Zazidalne situacije Sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta za obrtno cono v Selnici ob
Dravi, na območju obravnavane parcele
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

3.

Datum

Vsebina pripombe

22. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Gerečja vas
P: 1, 4/4

Pripomba:
3.1 Predlagam spremembo namenske rabe iz kmetijskega zemljišča v stavbno zemljišče. Po priloženem
grafičnem prikazu za ureditev dostopa do objekta in zaokrožitev stavbnega zemljišča za razširitev
objektov, ki že stojijo v tem delu.
3.2 Parcela je opredeljena kot prometna površina. Predlagam, da se spremeni samo v stavbno zemljišče,
oz. da se na parceli dovoli postavitev enostavnih in nezahtevnih objektov, za potrebe avtokampa za
dodatne potrebe kmetije.
Stališče do pripombe:
ad 3.1) Pripomba se upošteva.
ad 3.2) Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
ad 3.1)
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbno zemljišče v naselju.
Pripomba se v OPN upošteva kot uskladitev stavbnega zemljišča z uradno evidenco dejanske rabe
kmetijskih zemljišč (3000 – pozidano zemljišče) in zagotovitev prostorskih pogojev za dejavnost
obstoječega kmetijskega gospodarstva. Uskladitev dejanske in namenske rabe prostora je v skladu z
veljavnimi predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč. Stavbno zemljišče se določi v minimalnem
obsegu tako, da se vključi obstoječe objekte s funkcionalnim zemljiščem.
ad 3.2)
Pripomba se nanaša na spremembo podrobnejše namenske rabe prostora, ki je v prostorskem planu
opredeljena kot PC, dejansko pa je parcela funkcionalno zemljišče kmetijskega gospodarstva. Predlog
glede spremembe podrobnejše namenske rabe parc. št. 4/4 je utemeljen. Podrobnejša namenska raba se
spremeni iz PC v SK.

slika 1
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

4.

Datum

Vsebina pripombe

8. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Zg. Selnica
P: 89/6, 87/2

Pripomba:
Ocenjujeva, da je premalo zemljišč za želeno gradnjo na tem območju (hriboviti del). Priložen je grafični
prikaz želenega zemljišča.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskih v stavbno zemljišče izven naselij.
Na tangiranem območju je v naravi že izvedena gradnja. Pripomba se v OPN upošteva kot uskladitev
stavbnega zemljišča z dejanskim stanjem v prostoru. Uskladitev namenske rabe prostora z dejanskim
stanjem je v skladu z veljavnimi smernicami NUP s področja varstva kmetijskih zemljišč. Stavbno
zemljišče se določi v obsegu tako, da se vključi obstoječe objekte.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

5.

Datum

Vsebina pripombe

15. 6. 2016

B, C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Slemen
P: 540/7, 540/8

Pripomba:
Iz prvotne parcele 540/1, so po odmeri ceste in brezplačnem prenosu lastništva na občino nastali dve novi
parceli, za katere želimo, da ostanejo kot stavbno zemljišče (kot je bila prej prvotna 540/1). Če se že mora
večja parcele 540/7 iz stavbnega spremeniti v drugo za delež manjše 540/8, se naj na skrajnem severnem
delu. Označeno!
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe.
Na podlagi pobude občana je bila v dopolnjenem osnutku spremenjena raba iz stavbnega v kmetijsko
zemljišče in sprememba tudi usklajena z nosilci urejanja prostora.
Pripomba iz javne razgrnitve je bila proučena. Pripomba se upošteva na način, da se usklajena raba na
tangiranem območju spremeni tako, da se zmanjša območje spremembe iz stavbnega v kmetijsko
zemljišče. Stavbna zemljišča v OPN pa preoblikujejo skladno z na novo izvedeno parcelacijo.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

6.

Datum

Vsebina pripombe

8. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Slemen
P: 147/13, 146/6

Pripomba:
Zaradi gradnje stanovanjske hiše prosim za spremembo namembnosti parcel 147/13 in 146/6 v celoti ali
del.
Da bi lahko gradili, prosim za spremembo namembnosti zemljišča. Če ni možno spremeniti celotni parceli,
bi prosil vsaj za del, ki jih bom označil na skici.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe najboljših kmetijskih v stavbna zemljišča izven
naselij. V dopolnjenem osnutku prikazano stavbno zemljišče je bilo v OPN že vključeno kot sprememba
namenske rabe in usklajeno z nosilcem urejanja prostora s področja varstva kmetijskih zemljišč.
Prostorsko načrtovanje izven naselij je zakonsko omejeno, in sicer le na zagotavljanje prostorskih pogojev
za potrebe kmetijske, turistične ali gozdarske dejavnosti, za namen športa in rekreacije, opravljanju
lokalnih gospodarskih javnih služb, splošni rabi, za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja značilnosti krajine, za rabo za rabo naravnih
dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
Poseg tudi ni skladen z veljavnim predpisom, ki določa posege na najboljših kmetijskih zemljišč izven
naselij.
Ker načrtovana gradnja ni skladna z zgoraj navedenimi predpisi, upoštevanje pripombe kot dodatne širitve
stavbnega zemljišča ni utemeljeno.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

7.

Datum

Vsebina pripombe

9. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 364/5, 364/4

Pripomba:
Želimo, da podrobnejša namenska raba ostaja industrijsko območje z dopustnimi dejavnostmi in objekti v
skladu z zazidalnim načrtom območja Feroterm-Lenterm in Marmoterm v Selnici ob Dravi.
Zaradi trenutne situacije in opravljanja dejavnosti v obstoječih prostorih ne želimo sprememb podrobnejše
namenske rabe, ker bi v nasprotnem primeru bila potrebna ukinitev opravljanja trenutnih dejavnosti in bi
objekt bil v primeru sprememb degradiran in izgubil na vrednosti.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na določitev prostorskih izvedbenih pogojev v EUP S-7.
Območje se v predlogu OPN opredeli kot posebna EUP s podrobnejšo namensko rabo IG, v kateri veljajo
določila veljavnega zazidalnega načrta.
Območje se v urbanističnem načrtu dolgoročno nameni za prestrukturiranje iz obstoječe gospodarske
cone v centralno območje.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

8.

Datum

Vsebina pripombe

10. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Zg. Selnica
P: 278/2

Pripomba:
Želim, da se obstoječemu objektu, ki je bil zgrajen pred letom 1967, določi stavbno zemljišče. V tem
trenutku poteka postopek vpisa objekta v kataster stavb in pridobitve uporabnega dovoljenja po zakonu.
Ob prejemu navedenih dokumentov bom le-te nemudoma posredoval.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva le, če bo do izdelave predloga OPN posredovana ustrezna dokumentacija.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč v stavbno za objekt zgrajen pred
letom 1967.
Pripombo je v skladu z veljavno zakonodajo, ki ureja področje graditve objektov, mogoče upoštevati.
Vendar bo pripomba v predlogu OPN upoštevana le, v kolikor bo pobudnik, do izdelave predloga akta,
občini dostavil dokumentacijo, iz katere bo razvidno, da je objekt evidentiran v uradnih evidencah
(zemljiškem katastru, katastru stavb).

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

9.

Datum

Vsebina pripombe

13. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Gerečja vas
P: 111/7

Pripomba:
Predlagam spremembo kmetijskega v stavbno zemljišče za namen gradnje. Parcela je ob cesti, ima vso
infrastrukturo in dostop z glavne ceste. S tem bi reševali stanovanjski problem.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe najboljših kmetijskih zemljišč izven naselij z
namenom formiranja novega posamičnega stavbnega zemljišča za stanovanjsko gradnjo (razpršena
gradnja).
Ustvarjanje nove razpršene gradnje zakonsko ni dopustno.
Prostorsko načrtovanje izven naselij je zakonsko omejeno, in sicer le na zagotavljanje prostorskih pogojev
za potrebe kmetijske, turistične ali gozdarske dejavnosti, za namen športa in rekreacije, opravljanju
lokalnih gospodarskih javnih služb, splošni rabi, za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja značilnosti krajine, za rabo za rabo naravnih
dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
Poseg tudi ni skladen z veljavnim predpisom, ki določa posege na najboljših kmetijskih zemljišč izven
naselij.
Upoštevanje pripombe ni utemeljeno.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

10.

Datum

Vsebina pripombe

16. 6. 2016

C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Janževa
gora
P: 464/4, 464/5,
433/8

Pripomba:
10.1 Parcela štev. 464/1 in 463, k.o. Janževa gora
Po veljavnem prostorskem planu je bil del parcele 464/1 v južnem delu zazidljivo zemljišče, prav tako
parcela štev. 463. Lastnica teh dveh parcel sem prvopodpisana uredila dostop do teh parcel z
nakupom zemljišča parcela štev. 460/9, naprej pa po občinski poti parcela štev. 478/2 do prej
omenjenih parcel.
Predlagatelja pripombe meniva, da je predlog, da se omogoči na tem zemljišču pozidava ene (1)
gradbene parcele, ki jo sestavljata parceli štev. 464/4 in 464/5 umesten in ni potrebno, da se ta
parcela urejuje s podrobnim PPN za celotno sosesko (zahodno in južno od prej omenjene parcele),
še predvsem zato, ker kot je nama znano vsi lastniki zemljišč v tej soseski niso zainteresirani, da
postane kompleks zazidljivo zemljišče. Ne nazadnje sva imela finančna stroške za pripravo tega
zemljišča za pozidavo (nakup parcela za dostop, parcelacija parc. štev. 464/1) in sva sama urejevala
vse potrebno, da je možen dostop do po predlogu OPN navedene parcele.
10.2 Parcela štev. 433/8, k.o. Janževa gora
Na parceli je predvidena gradnja pet stanovanjskih objektov in to en dvojček spodnja parcela na
južnem delu predvidene gradnje in štiri enojčki. Predlagava, da se tudi zadnji objekt na zgornjem
delu zazidave predvidi kot gradnja dvojčka.
Lastnica sem doslej dovolila vkop javnega vodovoda in kanalizacije po mojem zemljišču, nazadnje pa sem
dovolila tudi odmero lokalne ceste na Janževo goro.
Stališče do pripombe:
Ad 10.1) Pripomba se ne upošteva.
Ad 10.2) Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Ad 10.1)
Pripomba se nanaša na spremembo pogojev za gradnjo na parc. št. 464/4 in 464/5 k.o. Janževa gora.
Ker sta parceli del kompleksa nepozidanih površin, na erozijsko ogroženem in konfiguracijo razgibanem
terenu v naselju Selnica ob Dravi, je potrebno v skladu z veljavnim predpisi s področja prostorskega
načrtovanja, ki med ostalim določajo, da je »OPPN potrebno izdelati tudi za območja, kjer se zaradi
obsega ali vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop ter za večja območja v naselju, ki
so namenjena zgoščanju pozidave«. Le z izdelavo OPPN je na območjih nezazidanih površin možno
zagotavljati celovite in usklajene rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture in urbanistične ter
arhitekturne ureditve.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Ad 10.2)
Pripomba se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za gradnjo v EUP S-24.
Predlagana urbanistična rešitev je bila proučena in bo spremenjena ter vključena v predlog občinskega
prostorskega načrta.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

11.

Datum

Vsebina pripombe

17. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Boč
P: 576/13, 14, 15,
16

Pripomba:
Prosimo za ponovno proučitev vloge za spremembo namenske rabe iz nerentabilnih travnikov v zazidljive
parcele.
S spremembo namenske rabe zemljišča se rešuje stanovanjski problem naše mlade družine. Prioritetno
prosimo za spremembo namenske rabe na parcelni št. 576/13, na kateri želimo graditi in reševati svoj
stanovanjski problem. Predvideno zazidljivo območje predstavlja najracionalnejšo rabo funkcionalno
zaokroženega prostora strnjenega naselja s primerno celotno infrastrukturo. Predlagani prostor nima
rentabilne možnosti za kmetijsko rabo. Priložen elaborat, kateri vsebuje vzorčenje zemlje in bonitetni
razred (bonitetne točke 25).
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe kmetijskih zemljišč izven naselij z namenom
formiranja novega stavbnega zemljišča za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda za spremembo namenske rabe je že bila vključena v občinski prostorski načrt in usklajevanja s
pristojnimi nosilci urejanja prostora. Predlog obcestne pozidave in formiranja novega poselitvenega
območja z nosilcema urejanja prostora s področja varstva kmetijskih zemljišč in s področja poselitve ni bil
usklajen.
Prostorsko načrtovanje izven naselij je zakonsko omejeno, in sicer le na zagotavljanje prostorskih pogojev
za potrebe kmetijske, turistične ali gozdarske dejavnosti, za namen športa in rekreacije, opravljanju
lokalnih gospodarskih javnih služb, splošni rabi, za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja značilnosti krajine, za rabo za rabo naravnih
dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
Poseg tudi ni skladen tudi z veljavnimi predpisi, ki urejajo kmetijska zemljišča.
Upoštevanje pripombe ni utemeljeno.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

12.

Datum

Vsebina pripombe

21. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Zg. Selnica
P: 23, 24/1, 24/2,
25, 8/1, 7/1

Pripomba:
Sprememba namembnosti na delih nepremičnin s parc. št. 23, 24/1, 24/2, 25, 8/1, 7/1, vse k.o. Zgornja
Selnica, iz stavbnega v kmetijsko in obratno. Za širše območje navedenih parcel je v tem osnutku
predvidena izdelava OPPN. Ocenjujem, da za navedene parcele, na katere dajem pripombo, da izdelava
podrobnejšega načrta ni potrebna, saj so parcele že ustrezne velikosti za pozidavo prav tako je že do njih
izveden dostop z utrjeno cesto. Zato predlagam, da na navedenih parcelah v označenem delu spremeni
namenska raba in za njih ne predvidi nadaljnja izdelava podrobnejših načrtov.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na preoblikovanje stavbnega zemljišča v naselju Selnica ob Dravi.
Območje je bilo proučeno. Preoblikovanje obstoječega stavbnega zemljišča na terensko bolj ugodno
lokacijo ne bo vplivalo na površino s pristojnim NUP usklajenega in v OPN določenega stavbnega
zemljišča. Zaradi že zagotovljenega in izvedenega dostopa na obravnavana zemljišča in možnost
zagotovitve priključka na vodovod in kanalizacijo, predhodna izdelava OPPN pred pozidavo ni potrebna.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2

18

Občinski prostorski načrt občine Selnica ob Dravi – dopolnjen osnutek; STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE
RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVAVE

Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

13.

Datum

Vsebina pripombe

15. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 53/1

Pripomba:
V skladu z javnim naznanilom in javno razgrnitvijo osnutka OPN Občine Selnica ob Dravi, ki teče od
vključno 16. maja do 24. junija 2016, podajam podpisana Alenka Dernovšček pripombo na izdelani
osnutek in sicer se ne strinjam, da parcela štev. 53/1 k.o. Spodnja Selnica ni vključena v prostor namenjen
pozidavi.
Že več kot 15 let, vse od leta 1998 vlagam vlogo na Občino Selnica ob Dravi za spremembo namembnosti
zemljišča v stavbno zemljišče za parcelo štev. 53/1 k.o. Spodnja Selnica v izmeri 1485 m2. Dejanska raba
tega zemljišča je travnik, od leta 2002 pa je s strani OGU Maribor prekategorizirano v travnik 4
bonitetnega razreda.
Parcela je bila vselej vključena v Občinski prostorski načrt pod skupino ST-ZS-001, zemljišče namenjeno
trajni kmetijski rabi.
Omenjeno zemljišče leži v sklopu zemljišč treh lastnikov zemljiških parcel, skupne površine cca 1,50 ha
zemljišč ob tem, da je severno od teh parcel že zazidano stavbno zemljišče, na zahodu je zemljišče
omejeno z občinsko javno potjo, na vzhodu pa je zemljišče omejeno z zazidanimi parcelami. Moja parcela
pa leži v podaljšku ulice. Ne morem razumeti, da je zemljišče v OPN varovano kot najboljše kmetijsko
zemljišče, saj je zemljišče prodnato, kategorizirano kot travnik 4 b.r. in po površini tako majhno, da na tej
posamezni parceli ni možno obračanje s traktorjem povprečne moči do 90 KM, kar je v današnji tehnologiji
najbolj pogostni obdelovalni stroj v zasebnem kmetijstvu in je tudi nabava le-teh podprta s državnimi
subvencijami v kmetijstvu.
Tudi zaradi bolezni (kolka, kolena) in starosti ter težke finančne situacije zemljišča nisem sposobna več
redno vzdrževati kot to zahtevajo vaščani, saj parcela meji le 2 metra od ograje stanovanjske hiše, cesta
pa se stika z mojo parcelo. Ob cesti in do vzhodnega roba zemljišča je zgrajena vsa komunalna
infrastruktura.
S spremembo namembnosti bi rešila stanovanjski položaj hčerki ali sebi s prodajo izboljšala finančno
krizo. Travnik sem začasno zastonj ponudila znancu, ki ga je preoral in zasejal s koruzo, vendar mi je
zaradi slabega donosa zemljišče vrnil v uporabo in ga ne želi več obdelovati, tudi to pove dovolj, da to
zemljišče nima nekih elementov, da bi lahko bilo kot najboljše kmetijsko zemljišče.
Naslov prosim, da po zaključku javne razprave te moje navedbe upošteva in uvrsti zemljišče v bodočo
stanovanjsko pozidavo.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na razširitev naselja na najboljša kmetijska zemljišča zaradi zagotavljanja prostorskih
pogojev za stanovanjsko gradnjo.
Pobuda za spremembo namenske rabe je bila v postopku priprave OPN proučena v okviru razvoja naselja
Zg. Selnica in vključena v občinski prostorski načrt. Z nosilcem urejanja prostora s področja varstva
kmetijskih zemljišč je bila za manjši vzhodni del tudi usklajena in vključena v dopolnjeni osnutek akta.
Preostali del parcele je v OPN opredeljen kot najboljše kmetijsko zemljišče.
Širitve naselij se v skladu z veljavnimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja in varstva kmetijskih
zemljišč lahko načrtuje skladno z opredeljeno vlogo naselja v omrežju naselij in le, če v naselju ni možno
zagotavljati notranjega razvoja (ni nezazidanih površin). Ko ni več nezazidanih površin v naselju pa imajo
površine, ki predstavljajo zaokrožitev ali zapolnitev med obstoječo gradnjo, prednost pred širitvijo naselja
navzven. Pri tem se prednostno načrtuje na nekmetijska (gozdna) ali slabša kmetijska zemljišča in v
kolikor teh ni šele na najboljša kmetijska zemljišča.
Predlagana sprememba namenske rabe ni v skladu z veljavnimi predpisi in zato upoštevanje pripombe ni
utemeljeno.
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Kmetijska zemljišča opredeljena v občinskem prostorskem načrtu so povzeta kot uradna evidenca iz
veljavnega prostorskega plana – ta imajo podlago v kategorizaciji kmetijskih zemljišč Ministrstva
pristojnega za kmetijska zemljišča.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

14.

Datum

Vsebina pripombe

22. 6. 2016

C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Zg. Selnica
P: 346/3, 346/2

Pripomba:
Predlagamo, da se z OPN določi urejanje (pozidava) navedenih parcel v zasnovi, kot jo prilagamo. V
kolikor se bomo dogovorili z lastniki parcele 344 je za nas primernejša predlagana varianta pozidave. V
nasprotnem primeru bomo predlagali drugo varianto.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na določitev podrobnejših izvedbeni pogojev za del območja EUP S-16, za katerega
je v OPN predvideno urejanje z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (OPPN).
Skladno z veljavnimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja, se izdelava OPPN predvidi tudi za
območja, kjer se načrtuje razvoj naselja kot širitev na nove površine, za območja, kjer se zaradi obsega ali
vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop ter za večja območja v naselju, ki so
namenjena zgoščanju pozidave.
Veljavni izvedbeni akt, ki ureja to območje, določa obveznost izdelave OPPN pred posegi v prostor.
Določilo o obveznosti izdelave OPPN na tem območju, je vključeno tudi v občinski prostorski načrt.
Območje za katerega je v dopolnjenem osnutku OPN predvidena izdelava OPPN, predstavlja večji
kompleks nepozidanih površin, za katerega je potrebno pripraviti celovito prometno in drugo
infrastrukturno rešitev. Kasneje se lahko območje fazno ureja preko manjših OPPN-jev, pri čemer se lahko
uporabi tudi predložena zasnova.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

15.

Datum

Vsebina pripombe

22. 6. 2016

C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Veliki Boč
P: 286, 287,
288/1, 288/3,
293/4, 301/1,
296/2, 288/4

Pripomba:
Na kmetijskih, stavbnih, gozdnih zemljiščih izvajamo oz. bi razširili ponudbo (športna rekreacija, turizem,
učna-sprehajalna pot, učna dejavnost za otroke – glej priložen seznam po parcelah).
Na parc. št. 286: jahališče, paša živali (obstoječe), igrala, manjši leseni objekti (predvideno)
Na parc. št. 287: gozd (obstoječe), trim steza, manjši leseni objekti, manjše ograde/ograje (predvideno)
Na parc. št. 288/1: ograde za živali, manjši leseni objekti, privez za konje, obstoječi dovoz (obstoječe),
igrala, manjši leseni objekti, ureditev dovoza (predvideno)
Na parc. št. 288/1: ograda za živali, ribnik (obstoječe), igrala, manjši leseni objekti, ureditev sprehajalne
poti (predvideno)
Na parc. št. 293/4: gozd (obstoječe), trim steza, manjši leseni objekti, manjše ograde/ograje (predvideno)
Na parc. št. 301/1, 296/2, 288/4: stavba, igrišča (obstoječe), igrala, manjši leseni objekti, športna igrišča
na prostem (predvideno)
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na določitev podrobnejših prostorskih izvedbenih pogojev za potrebe dejavnosti
izven naselij – Centra šolskih in obšolskih dejavnosti (CŠOD). Za območje CŠOD se v OPN določi
posebna EUP in določijo podrobnejši PIP glede dopustnih objektov, ureditev in dejavnosti.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

16.

Datum
22. 6. 2016

Vsebina pripombe

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Janževa gora
P: 460/8

Pripomba:
1. Zemljišče k.o. Janževa gora 460/8, ki je bilo premeščeno iz S-23 v S-25 se naj vrne v območje S-23.
Podpisani vlagatelj sem solastnik nepremičnine.
Opis pripombe: Zemljišče 460/8 naj ostane v območju S-23, saj je bilo nestrokovno prerazporejeno v
območju S-25 brez vednosti lastnikov zemljišč. Imamo tudi zagotovljen dostop do zemljišča preko
zemljišča k.o. Janževa gora 460/7.
2. Zemljišče k.o. Janževa gora 464/2, 464/3, 464/4, 464/5 se naj izločijo iz S-25.
Podpisani vlagatelj nisem lastnik nepremičnin.
Opis pripombe: Zemljišča 460/4 in 464/5 so bila nestrokovno umeščena v območje S-25.
Dodatno pojasnilo:
- V osnutku na strani 97 je navedeno, da se dostopnost območja zagotovi preko javne poti
JP863030, odseka 863062. Dostopnost do območja preko omenjene javne poti ni zagotovljena,
saj zemljišče k.o. Janževa gora 460/7 ni v javni lasti ampak v zasebni lasti. Omenjena pot (Široka
ulica) je že sedaj v dolžini 300 m slepa ulica, do zemljišč 460/4, 460/5, bi se ulica podaljšala za
nadaljnjih 150 m in bi bila slepa ulica v dolžini 450 m. V ulici je že sedaj otežen odvoz smeti,
obračanje, odmetavanje snega, dovoz blaga z večjimi tovornimi vozili. Naključni vozniki, ki
pomotoma zaidejo v ulico, pa lahko vozilo obrnejo le na zasebnih dvoriščih, ali na strmini naklona
23% in širine asfalta 3 m.
- Tudi predviden zadnji del dovoza preko zemljišča k.o. Janževa gora 460/9 je nestrokoven, saj
ogroža stabilnost hiše na zemljišču 460/6 (hišo spodkopava pod nivojem temeljev), prav tako pa
ogroža tudi stavbo 568.
- V bližini ni obstoječih vodov (kanalizacija, voda, …) predvsem voda nima ustreznega pritiska.
- Predvidena gradnja na zemljiščih 464/4, 464/5, 464/2, 464/3 je v nasprotju s strokovno študijo iz
leta 2008 oz. je sploh ne upošteva. Omenjena predvidena gradnja močno posega v bivanjske
pogoje prebivalcev okoliških stavb, občanov občine Selnica ob Dravi in privilegira špekulativnega
lastnika-investitorja, ki ima prebivališče 250 km stran v občini Piran in mu ni prav nič mar, kakšne
težave povzroča s svojimi nedovoljenimi posegi bližnjim prebivalcem, ampak želi le na hitro
zaslužiti s preprodajo zemljišča. Omenjeni lastnik je že doslej večkrat povzročil škodo na moji
lastnini (podrl ograjo, polomil streho, prerezal asfalt, spodkopal zemljišče, neupravičeno podiral
tudi drevesa v občinski lasti) in obstaja velika bojazen, da bo s svojim početjem in vsiljivimi dejanji
na škodo okoliških prebivalcev in zgradb nadaljeval.
Prosim, da pripravljavec OPN podrobno pregleda vsa na novo mu posredovana dejstva, si zadevo gleda
tudi na terenu, preveri lastništva dovoznih zemljišč in ustrezno popravi predlog OPN. Prav tako prosim, da
z omenjenimi dejstvi seznanite tudi župana in občinske svetnike, ki bodo odločali o sprejetju OPN.
Stališče do pripombe:
Ad 16.1) Pripomba se ne upošteva.
Ad 16.2) Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Ad 16.1)
Pripomba se nanaša na spremembo pogojev za gradnjo na parc. št. 460/8 k.o. Janževa gora.
Ker je parcela del kompleksa nepozidanih površin, na erozijsko ogroženem in konfiguracijo razgibanem
terenu v naselju Selnica ob Dravi, je potrebno v skladu z veljavnim predpisi s področja prostorskega
načrtovanja, ki med ostalim določajo »da je OPPN potrebno izdelati za območja, kjer se zaradi obsega ali
vplivov predvidenih ureditev na okolje zahteva celovit pristop ter za večja območja v naselju, ki so
namenjena zgoščanju pozidave«, potrebno tudi za to območje izdelati OPPN. Le z izdelavo OPPN je na
območjih nezazidanih površin možno zagotavljati celovite in usklajene rešitve prometne in druge
komunalne infrastrukture in urbanistične ter arhitekturne ureditve.
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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slika 1

slika 2

Ad 16.2)
OPN je akt, ki določa pogoje za gradnjo in druge posege v prostor. Zaradi kompleksnosti problematike
tangiranega območja, ki je že v planu opredeljeno kot stavbno zemljišče, je za urejanje in druge posege
predviden podrobnejši prostorski izvedbeni akt. V okviru tega akta bodo proučene vse omejitve v prostoru
in določeni pogoji za gradnjo, med drugim tudi urbanistično, arhitekturno, prometno urejanje. Najbolj
optimalno prometno rešitev za dostopanje na to območje je možno zagotoviti le preko podrobnejšega
prostorskega izvedbenega akta in se tako izogniti tudi v pripombi navedenim konfliktom oz. pripraviti
usklajeno rešitev za izpostavljen problem. Do izdelave OPPN so na območju dovoljeni le posegi, ki jih
določa 62. čl. OPN.

slika 1

slika 2

Ad 16.3)
Parceli št. 464/5 in 464/3 sta že v veljavnem planu opredeljeni kot stavbno zemljišče. Kar v planu
določeno stavbno zemljišče na nobeni od parcel ni površinsko zadostovalo za gradnjo, se je na pobudo
lastnika omenjenih parcel, v postopku priprave OPN predlagalo preoblikovanje stavbnega zemljišča na
način, da se stavbno zemljišče na 464/3 opredeli kot gozd in v 464/4 določi kot stavbno zemljišče in na ta
način omogoči lastniku zemljišč normalne pogoje za gradnjo. Preoblikovanje je usklajeno z nosilcem
urejanja prostora s področja varstva gozdov in s področja poselitve.
Dostop do omenjenih zemljišč bo proučen v okviru postopka priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta – OPPN, ki je v OPN tudi predviden.

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

17.

Datum

Vsebina pripombe

22. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Zg. Selnica
P: 359/2

Pripomba:
Prosim za uskladitev namenske rabe zemljišča ob podaji pobude. Smo že priložili gradbeno dovoljenje, ki
je bilo izdano za to parcelo. Zaradi spremembe lastništva (dedek-vnuk) urejamo spremembo gradbenega
dovoljenja, ki kot ugotavlja Ministrstvo za okolje in prostor še velja. Sprememba se nanaša samo na
spremembo investitorja gradnje objekta.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Sprememba se nanaša na spremembo namenske rabe zaradi uskladitve z izdanim gradbenim
dovoljenjem.
Pobudnik je v času javne razgrnitve dopolnil pobudo z ustreznimi dokazili (podana vloga za spremembo
investitorja gradbenega dovoljenja na UE Ruše in tolmačenjem MOP-a glede veljavnosti gradbenih
dovoljenj) in ker je gradnja na parceli razvidna tudi iz TTN v merilu 1 : 5.000 iz leta 1995, se pripomba
upošteva.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

Datum

18.

Vsebina pripombe
C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 370/2

Pripomba:
Predlagam, da se območje, kjer so po ureditvenem načrtu predvidene parcela za gradnjo hiš, tudi ureja s
tem OPN in da se predvidi, da je možno združevanje teh parcel – 3 ali 5 parcel z enako nameravano
gradnjo, kot je že predvidena.
Stališče do pripombe:
Pripomba ni predmet tega akta.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za EUP S-5, za katero je v OPN
določeno, da se ureja z veljavnim podrobnejšim prostorskim aktom - ureditvenim načrtom.
Pripomba ni predmet tega občinskega prostorskega načrta, zato je ni mogoče upoštevati.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

19.

Datum

Vsebina pripombe

22. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Boč
P: 489, 487

Pripomba:
Predlog spremembe po grafični prilogi.
Na parceli *30, 491, 489 k.o. Spodnji Boč je stala domačija več kot 100 let. V veljavnem PUP je v grafiki
jugozahodni del objekta izvzet cca 20 m2. Po trenutno veljavnem PUP je po 27. Čl. prerazporeditev RG
možna prav v izogib neusklajenosti. Zato predlagamo, da se v novem OPN območje prerazporedi kot je
prikazano v risbi 3 in 3.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na preoblikovanje stavbnega zemljišča zaradi ureditve pravnega stanja.
Preoblikovanje je že bilo izvedeno in je usklajeno s pristojnimi NUP ter javno razgrnjeno.

Slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

Datum

20.

Vsebina pripombe
C

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 282/36

Pripomba:
Zemljišče parc. št. 282/36 k.o. Spodnja Selnica je znotraj predvidene EUP S-20 (veljavni URN), ki je
namenjeno stanovanjskim stavbam za posebne namene (predvidoma dom starostnikov). Predlagam, da
se predvidi takšna ureditev, da bo dopustna gradnja eno in dvostanovanjskih prostostoječih stavb ali
navedenih stavb v nizu ali večstanovanjskih stavb, tako kot je to predvideno npr. na zemljišču s parc. št.
282/43 k.o. Spodnja Selnica, s čimer bi bilo celotno območje smiselno zaokroženo.
Na navedenem zemljišču je predvidena gradnja doma starostnikov že več let, ni pa prišlo do realizacije oz.
izvedbe po veljavnem odloku, prav tako občina ni pokazala nobenega resnega interesa za odkup
zemljišča, v kolikor namerava nastopati kot investitor takšne gradnje. Zato predlagam, da se spremeni
namenska raba tega zemljišča in lastnikom (moji starši) omogoči drugačna raba zemljišča (kot je
navedeno zgoraj).
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za EUP S-20, za katero je v OPN
določeno, da se ureja z veljavnim ureditvenim načrtom.
V OPN se pripombo upošteva na način, da se tangiranemu območju opredeli podrobnejša namenska raba
– SS (območja stanovanj), za uresničitev novega programa pa je treba pripraviti novi občinski podrobni
prostorski načrt.
Ker se pripomba nanaša na novo ureditev in s tem na pogoje urejanja, določene v veljavnem ureditvenem
načrtu za naselje Selnica ob Dravi, ki določa pogoje za urejanje širšega, predvsem tudi vzhodno in
jugovzhodno ležečega nepozidanega območja, se v predlogu OPN za celotno navedeno območje določijo
ustrezni načini
podrobnejšega urejanja. Ker je verjetno, da bo sprememba programov vplivala tudi na možnost izvajanja
programa v jugovzhodnem delu nepozidanega območja, se predvidi izdelava novega podrobnejšega
prostorskega izvedbenega akta (OPPN) za celotno območje s tem, da je mogoče izdelati več
podrobnejših izvedbenih aktov za dele območja, ki pa morajo predstavljati zaključeno celoto in ne smejo
onemogočati ureditev v preostalem delu območja. Do izdelave novega akta ali ob ohranitvi obstoječega
programa se ohrani urejanje z veljavnim izvedbenim aktom (ureditvenim načrtom).

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

21.

Datum
23. 6. 2016

Vsebina pripombe

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Boč
P: 572/2 in 571/0

Pripomba:
Renat Janez dajem pripombo v postopku javne razgrnitve prostorskih načrtov Občine Selnica ob Dravi, in
sicer:
- Parceli 572/2 in 571/0 obe k.o. Spodnji Boč sta v zasebni lastnini lastnika Janeza Renat, Spodnji
Slemen 55d, Selnica ob Dravi.
- Prostorski plani izkazujejo, da gre cesta odsek 863411 preko zgoraj navedenega zasebnega
zemljišča. Z lastnikom zemljišča o tem ni bil sklenjen noben dogovor ali soglasje. Menim, da je
imel kataster cesto vrisano drugače. Zato se s prostorskim načrtom ne strinjam in ne dovoljujem
kakršen koli vris ali poseg v moje zasebno zemljišče brez mojega soglasja.
- Iz sklepa Višjega sodišča Maribor je razbrati, da je asfaltna prevleka javno dobro, ki je v zelo
slabem stanju in samo do Jarc Antona in Matilde, temu jaz ne ugovarjam.
Trdim in dokazal bom, da pa poteka po mojem zemljišču in je na mojih navedenih parcelah pod
asfaltno prevleko moja lastnina in da je bila ta asfaltna prevleka zgrajena brez soglasij.
- V teku je bil sodni postopek za določitev oz. ureditev meje, ki je sicer pravnomočno zaključen,
vendar sem zoper odločbo sodišča vložil izredno pravno sredstvo (predlog za revizijo).
Glede na vse navedeno se ne strinjam s predlogom OPN v delu, ki zajema parcelo 572/2 in 571/0 obe k.o.
Spodnji Boč.
Stališče do pripombe:
Pripomba ni predmet tega akta.
Obrazložitev stališča do pripombe:
-

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

22.

Datum

Vsebina pripombe

23. 6. 2016

D

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Janževa gora
P: 285/3, 283/5

Pripomba:
Ti dve parceli predstavljata del našega posestva, kjer je južno od navedenih parcel stanovanjska stavba.
Na parceli 285/3 k.o. Janževa gora je obstoječa garaža. Do posestva imamo urejen trajni dovoz. Na
ostalem delu posestva nimamo predvidenih večjih graden, razen ureditev okolice. Zaradi tega ocenjujemo,
da na območju naših parcel ni potrebe po izdelavi OPPN.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Podana pripomba se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev za del EUP JG-2. V
dopolnjenem osnutku OPN je za predmetno EUP, ki vključuje tudi navedeni parceli, predvidena izdelava
OPPN.
Parcela leži neposredno ob javni cesti, ima torej zagotovljen dostop na javno cesto in priključevanje na
GJI, zato je upoštevanje pripombe utemeljeno.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

slika 2
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

23.

Datum

Vsebina pripombe

24. 6. 2016

B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Gerečja vas
P: 222/1, del
225/1

Pripomba:
Ob pregledu osnutka OPN sem opazil spremembo rabe teh parcel iz kmetijskega v stavbno zemljišče.
Vloge za spremembo nisem podal in se z njo ne strinjam. Na delu te parcele sem zgradil pomožni
kmetijski objekt, ostali del parcel pa želim uporabljati kot kmetijsko zemljišče, zato želim, da ostanejo
določena kot kmetijsko zemljišče tudi v občinskem planu.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Območje spremembe namenske rabe na parc. št. 222/1 in 225/1-del se v predlogu akta opusti ter opredeli
kot kmetijsko zemljišče.

slika 1
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slika 2

31

Občinski prostorski načrt občine Selnica ob Dravi – dopolnjen osnutek; STROKOVNA STALIŠČA DO PRIPOMB IZ JAVNE
RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVAVE

Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

24.

Datum

Vsebina pripombe

24. 6. 2016

D

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Gerečja vas
P: 249/1, 250/1

Pripomba:
Na parcelni št. 249/1 ne bi spremenil namenske rabe, na parceli št. 250/1 pa le v tistem delu, ki poteka
vzporedno s parcelo št. 247/1. Pred tem sem podal predlog za spremembo na teh parcelah.
Ker se je v tem času (od oddaje predloga do danes) spremenil Zakon o gradnji objektov za gradnjo
predvidenih objektov več ne potrebujem stavbnega zemljišča.
Stališče do pripombe:
Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Območje spremembe namenske rabe na parc. št. 249/1 in 250/1-del se v predlogu akta opusti ter opredeli
kot kmetijsko zemljišče.

slika 1

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

Datum

Vsebina pripombe

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):

25.
24. 6. 2016 A, B
Pripomba:
25.1 Pripombe na strateški del OPN – 15. člen
Iz strateškega dela OPN ni razvidno, da bi občina načrtovala kolesarsko povezavo z občino Maribor po
levem bregu Drave. Ta manjkajoča kolesarska povezava je bila že večkrat izpostavljena s strani
prebivalcev občine Selnica ob Dravi, tudi pri načrtovanju nove Strategije razvoja občine in označena kot
nujno za razvoj občine, tako v smislu večje mobilnosti prebivalcev, ki vsakodnevno migriramo v Maribor,
kot tudi nujna za razvoj turizma v občini. Trenutna kolesarska pot ob Dravi je sedaj speljana po obstoječih
stranskih poteh čez Ruše v Mariboru. V kolikor bi občina načrtovala in vzpostavila kolesarsko povezavo z
Mariborom po levem bregu Drave, bi se v občino usmerilo veliko število kolesarjev in tujih turistov.
Prebivalci stalno opozarjamo na pereč problem peš povezave med naseljem Selnica ob Dravi in
Spodnjo/Zgornjo Selnico, saj le te ni. Ni tudi ne stranskih poti, po katerih bi lahko prebivalci iz
Spodnje/Zgornje Selnice lahko varno prišli peš v Selnico ob Dravi, ki jih oskrbuje z vsemi pomembnimi
funkcijami (trgovina, občina, šola, vrtec, zdravstveni dom…). V OPN se načrtuje vzpostavitev pločnika ob
glavni cesti Maribor – Dravograd, kar je neprimerno in zelo nevarno. Ogroženi bi bili najbolj otroci na
vsakodnevni poti v šolo in nazaj. Po regionalni cesti se odvija gost promet s težkimi kamioni in pogosto
hitrost ni prilagojena prometnim predpisom, zato je taka rešitev nesprejemljiva in nevarna, kljub temu, da
je najbolj enostavno ob regionalni cesti narediti še pločnik. Predlagam, da se ta nujna peš povezava
načrtuje in vzpostavi severno od regionalne ceste v notranjosti (za trgovino Tuš in novo načrtovanih
centralnih dejavnosti oznaka S/SD-9), kljub temu, da je potrebno premostiti nekaj naravnih ovir. Lahko pa
se spelje tudi južno od regionalne ceste kot podaljšek Jabolčne poti. Vsekakor so ti predlogi veliko varnejši
za pešce in tudi za kolesarje kot pa predlagana rešitev v OPN.
25.2 Splošna pripomba
Na splošno se v OPN daje premalo poudarka načrtovanju odprtih javnih zelenih površin, ki jih sedaj v
občini ni (razen športnih igrišč). Glede na to, da so v naselju velika območja še neposeljena, občina nujno
potrebuje več javnih zelenih površin v obliki parka ali linijskega parka ob Logarjevem potoku. Nič od
navedenega ni predvideno v OPN, razen novih športnih površin. Predlagam, da se to nujno opredeli v
OPN.
Tudi v podrobnejšem delu UN se načrtuje drevored ob ulicah, ki so že sedaj preozke za dvosmerni
promet, kaj šele, da bi se ob njih zasadil drevored. Načrtuje se drevored oziroma zelena poteza, za katero
se vem, da nikoli ne bo izvedena.
25.3. Pripomba na širitev naselja Selnica ob Dravi
Ne strinjam se s širitvijo naselja Selnica ob Dravi, ki je na karti št. 2 Prikaz enot urejanja prostora in
podrobnejše namenske rabe prostora (Urbanistični načrt za naselje Selnica ob Dravi – podrobnejši del)
označena z oznako S-22. Severno od ceste je sedaj lepo izoblikovan gozdni rob, ki v večjem delu ni
degradiran, prav tako je lepo vzpostavljen rob naselja. Prav tako je ta gozdni rob nekoliko dvignjen od
ceste. Gradbeni poseg bi pomenil grob poseg v naravno okolje in bi sprožil veliko negativnih posledic za
okolje. Prav tako iz ceste v gozd poteka več pohodnih poti k cerkvi na Janževo goro, ki bi se z gradnjo
stanovanjskih stavb prekinile, s tem pa bi okrnile tudi rekreacijske možnosti v naselju.
Stališče do pripombe:
Ad 25.1)
Ad 25.2)
Ad 25.3)
Obrazložitev stališča do pripombe:
Ad 25.1)
OPN je dokument, ki opredeljuje, kateri posegi so dopustni in pod kakšnimi pogoji, kar velja tudi za ceste,
kolesarske in pešpoti idr.
Z OPN se ne izključuje izvedba tistih kolesarskih in pešpoti, ki v OPN niso konkretneje določene. V OPN
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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niso prostorsko umeščene tiste, za katere niso bile izdelane ustrezne proučitve, dokumentacije in
verifikacije.
Ad 25.2)
Načrtovanje javnih zelenih površin in drevoredov je v OPN, glede na lego in velikost naselja Selnica ob
Dravi ter strukturo pozidave, vključeno v največji možni meri, predvsem strateško in izvedbeno preko
prostorskih izvedbenih pogojev iz odloka, ne pa tudi lokacijsko, t.j. na parcelo natančno in s podrobnejšo
namensko rabo prostora, ker je načrtovanje javnih zelenih površin tudi stvar dinamike in uspešnosti
doseganja konsenza občine in lastnikov nepozidanih zemljišč.
Na območju večjih kompleksov nepozidanih zemljišč, ki se že urejajo s podrobnejšimi izvedbenimi akti, je
vzpostavitev zelenih površin stvar veljavnega izvedbenega akta, ki je bil tudi javno usklajevan - v OPN
podrobnejših PIP za načrtovanje zelenih površin na teh območjih ni mogoče podajati. Za območja
predvidenih podrobnejših prostorskih izvedbenih aktov pa so v OPN-ju podane usmeritve za izvedbo
zelenih površin, ki se naj upoštevajo pri pripravi teh novih OPPN-jev, ki bodo tudi javno usklajevani in bo
možno s strani občanov podati vsebinske pripombe tudi na vsebine, ki se nanašajo na zelene površine.
V OPN narisane zasaditve (drevoredi) ob pomembnejših prometnih povezavah, vstopih v naselje ipd. so
usmeritvene narave pri načrtovanju rekonstrukcij cest, v kolikor bo občina njihovo izvedbo sploh lahko
zagotovila, tako prostorsko kot tudi finančno. Vendar je možno, ob upoštevanju pogojev odloka, zasaditve,
v kolikor bodo zagotovljeni tudi drugi pogoji, načrtovati tudi ob drugih cestah.
Ad 25.3)
V skladu z veljavno prostorsko zakonodajo je širitev naselja Selnica ob Dravi dopustno načrtovati, saj je
naselje opredeljeno kot urbano naselje z vlogo in funkcijo v omrežju naselij. V skladu s kmetijsko
zakonodajo (3.c člen ZKZ) pa se usmerja širitev naselja prioritetno na gozdna, nato na slabša kmetijska in
šele, kadar je zelo utemeljeno, na najboljša kmetijska zemljišča. Širitev je torej zakonsko dopustna in je
tudi usklajena s pristojnimi nosilci urejanja prostora s področja varstva gozdov in poselitve.
Za območje širitve je, v skladu z veljavno zakonodajo, predvidena izdelava OPPN, v okviru katerega bo
lahko javnost podala različne vsebinske pripombe, tudi na zagotavljanje dostopov ipd.

slika 1
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

Datum

26.

Vsebina pripombe
B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Gerečja vas
P: del 535/3 in
536/8 del

Pripomba:
Na parceli 536/8 se nahaja elektrika, kanalizacija, vodovod, kabelska, telefon in asfaltna cesta, ponikalnica
meteornih voda iz ceste (izdano je gradbeno dovoljenje za kanalizacijo). (ta parc. 536/8 in 356/9 sta na
karti še pod parc. 536/1). Parc. 535/3 – že stoji.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na spremembo namenske rabe iz najboljših kmetijskih v stavbna zemljišča izven
naselij.
V OPN je sprememba namenske rabe že načrtovana na parc. 535/3 in je tudi usklajena z NUP.
Dodatna razširitev stavbnega zemljišča predstavlja poseg na najboljša kmetijska zemljišča izven naselij. V
skladu z veljavnimi predpisi s področja prostorskega načrtovanja se razvoj poselitve prednostno usmerja v
naselja. Izven naselij se avtohtona razpršena poselitev ohranja, nova razpršena gradnja pa ni dopustna.
Prostorsko načrtovanje izven naselij je zakonsko omejeno, in sicer le na zagotavljanje prostorskih pogojev
za potrebe kmetijske, turistične ali gozdarske dejavnosti, za namen športa in rekreacije, opravljanju
lokalnih gospodarskih javnih služb, splošni rabi, za izvajanje ukrepov na področju varstva okolja,
ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter ohranjanja značilnosti krajine, za rabo za rabo naravnih
dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter za namene obrambe ter varstva pred naravnimi in
drugimi nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine.
Poseg tudi ni skladen z veljavnim predpisom, ki določa posege na najboljših kmetijskih zemljišč izven
naselij.
Ker poseg ni skladen s prej navedenimi veljavnimi predpisi, upoštevanje pripombe ni utemeljeno.

slika 1
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

Datum

Vsebina pripombe

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):

27.
23. 6. 2016 D
Pripomba:
27.1 Predlagam, da se enota urejanja prostora S-7 namesto za »druga območja centralnih dejavnosti«
nameni za »osrednja območja centralnih dejavnosti«.
Območje je danes namenjeno industriji oz. proizvodnim dejavnostim ter se ureja z zazidalnim načrtom.
V kolikor nadaljnja opredelitev industrijske cone na tem območju in urejanje v skladu z zazidalnim načrtom
nista možna in je dejavnosti treba prerazporediti, pričakujem širši nabor dopustnih dejavnosti, zlasti
dodatno še dopustitev poslovnih dejavnosti in bivanja.
Menim, da določitev območja kot »osrednja območja centralnih dejavnosti« dopušča širši nabor in hkrati
ne onemogočata dejavnosti, kot so z razgrnjenim gradivom že predvidene.
27.2 V enoti urejanja prostora SS-9 na parcelah številka 118/1, 118/2, 1183/3, 1184/4, 1185/5, 119/2
poleg bivanja opravljam še naslednje dejavnosti: trgovsko dejavnost, kmetijsko dejavnost, dejavnost
skladiščenja in storitvene dejavnosti.
Dejavnosti so razporejene po vseh omejenih zemljiščih v moji lasti in se medsebojno prepletajo ter jih ni
mogoče jasno ločiti po različnih rabah.
Poleg tega načrtujem še nadaljnji obstoj dejavnosti in rabe prostora na navedeni lokaciji, zaradi česar sem
zainteresiran, da mi prostorski akt to omogoča.
V kolikor javno razgrnjeni dopolnjeni osnutek Občinskega prostorskega načrta Občine Selnica ob Dravi ne
omogoča ohranjanja obstoječe razporeditve in dejavnosti, predlagam, da se opredeli taka podrobna raba
prostora in določijo pogoji, ki bodo to ohranjali oz. omogočali.
Pričakujem, da boste moje pobude upoštevali oz. da bodo rešitve z mojimi predlogi ustrezno usklajene.
Podrobneje lahko moje pomisleke in predloge predstavim na morebitnem delovnem sestanku, v kolikor
boste ocenili, da je to smiselno in primerno.
Stališče do pripombe:
Ad 27.1) Pripomba se delno upošteva.
Ad 27.2) Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Ad 27.1) Pripomba se nanaša na določitev prostorskih izvedbenih pogojev v EUP S-7.
Območje se v predlogu OPN opredeli kot posebna EUP s podrobnejšo namensko rabo IG, v kateri veljajo
določila veljavnega zazidalnega načrta.
Območje se v urbanističnem načrtu dolgoročno nameni za prestrukturiranje iz obstoječe gospodarske
cone v centralno območje.

slika 1

slika 2

Ad 27.2) Pripomba se nanaša na spremembo prostorskih izvedbenih pogojev na delu EUP SS-9 (v
predlogu OPN SS-3). Dejansko stanje na območju navedenih parcel je bilo proučeno. V predlogu se
spremeni podrobnejša namenska raba na delu EUP, tangirano območje opredeli kot manjša enota
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urejanja prostora ter določijo podrobnejši prostorski izvedbeni pogoji zanjo v izvedbenem delu OPN.

slika 1
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

28.

Datum

1. 6. 2016

Vsebina pripombe
B

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Janževa gora
P: 460/9

Pripomba:
1. Dostop do parcelnih številk 464/2, 464/3, 464/4 in 464/5 preko parcelne številke 460/9. Vse parcelne
številke so v k.o. Janževa gora.
Dostop do zgoraj navedenih parcelnih številk, bi se glede na osnutek – stran 97, naj zagotovil preko
parcelne številke 460/9, ki pa meji na parc. št. 460/5, katere solastnik sem. Smatram, da dostop v naravi ni
ustrezen iz dveh razlogov:
- Podaljša za 150 m že itak dolgo slepo ulico trenutno 300 m. V ulici je že sedaj otežen odvoz smeti,
obračanje, odmetavanje snega, dovoz blaga z večjimi tovornimi vozili. Vse to bo zaradi lege (z ovinka
90o) in dolžine slepe ulice nemogoče.
- Pod parc. št. 460/9 je klanec cca 40o in hiša Janževa gora 77b. Prevoz po parc. št. 460/9 bi zelo
ogrozil varnost naše družine. Glede na rečeno, da se dela novi prostorski plan zaradi varnosti in ker je
v središču Selnica (v ravnini) veliko nepozidanih zemljišč, prosim za presojo, neobremenjenega
strokovnjaka, v naravi, le-ta bo lahko moje domneve potrdil.
Stališče do pripombe:
Ad 28.1) Pripomba se delno upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Ad 28.1) Pripomba se nanaša na vsebino usmeritev za izdelavo OPPN.
Zaradi kompleksnosti problematike območja severno od navedenih parcel, ki je že v veljavnem planu
opredeljeno kot stavbno zemljišče, je za urejanje in druge posege predviden podrobnejši prostorski
izvedbeni akt – OPPN. Le z izdelavo OPPN je na območjih nezazidanih površin možno zagotavljati
celovite in usklajene rešitve prometne in druge komunalne infrastrukture in urbanistične ter arhitekturne
rešitve.
Ker je za območje severno od tangiranih parcel predviden OPPN, se bo prometna dostopnost na območje
predvidenega OPPN reševala v okviru priprave tega akta. Pripombo se upošteva na način, da se odlok
korigira tako, da usmeritve za OPPN ne bodo obsegale tudi usmeritev za dostop na obravnavano
območje.

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.
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Zap.
št.

Ime in priimek
Naslov

29.

Datum

Vsebina pripombe

27.10.2015

D

Katastrska
občina (KO):
Parcela (P):
KO: Sp. Selnica
P: 364/1

Pripomba:
Vlagam pobudo za spremembo Občinskega prostorskega načrta (v nadaljevanju OPN) za parcelno
številko 364/1 k.o. Spodnja Selnica s sedanjo namensko rabo kot privat dvorišče in parkirišče.
Na parc. št. 364/1 k.o. Sp. Selnica je v celoti zazidljiva, vendar ni zgrajenih objektov.
Pobuda:
Na jugovzhodni strani parcelne številke 364/1 k.o. Spodnja Selnica želimo zgraditi montažne bokse za
ročno pranje treh avtomobilov. Boksi bi bili povezano v celoto, vsak s svojih vhodom, tako da so vsi pod
istim sistemom delovanja. Velikost celotnega objekta ročne avtopralnice bi znašala v velikosti 18 m x 7 m
s skupno kvadraturo 126 m2, z višino 4 m.
Glede na velikost dovoznih poti in samega asfaltiranega parkirišča s parkirnimi prostori, nova gradnja ne bi
povzročala motenega privatnega prometnega sistema. Ravno nasprotno, na podlagi nove gradnje ročne
avtopralnice, bi se omogočilo povečanje funkcionalnosti zemljišča in s tem preostalim obrtniškim objektov
povečalo število porabnikov.
Stališče do pripombe:
Pripomba se ne upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Pripomba se nanaša na določitev prostorskih izvedbenih pogojev v EUP S-7.
Območje se v predlogu OPN opredeli kot posebna EUP s podrobnejšo namensko rabo IG, v kateri veljajo
določila veljavnega zazidalnega načrta. Pogoje za gradnjo in druge posege v prostor je na tem območju
možno spreminjati v okviru sprememb in dopolnitev veljavnega izvedbenega akta (zazidalnega načrta).
Območje se v urbanističnem načrtu dolgoročno nameni za prestrukturiranje iz obstoječe gospodarske
cone v centralno območje.

slika 1
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Zap.
Ime in priimek
Datum
št.
Naslov
30.
Pripombe iz 1. obravnave OPN na občinskem svetu
7. 7. 2016
Pripomba:
30.1 Ali prostorski izvedbeni pogoji, ki so določeni v OPN, dopuščajo izvedbo avtobusnih postajališč tudi
na cestišču?
30.2 V odloku se v istem členu pojavljata pri dopustnih kombinacijah vrednosti 1/3 in 1/4 za isto stvar.
Kakšna je razlika?
Stališče do pripombe:
Ad 30.1) Pripomba se upošteva.
Ad 30.2) Pripomba se upošteva.
Obrazložitev stališča do pripombe:
Ad 30.1) Avtobusna postajališča se urejajo na podlagi posebnega pravilnika o avtobusnih postajališčih, ki
ga je potrebno upoštevati. Ker pa občina želi za svoje občane zagotoviti urejena in predvsem varna
avtobusna postajališča, je v odlok vključena tudi usmeritev glede njihovega prioritetnega umeščanja na
državnih in ostalih cestah, česar pa ni potrebno upoštevati, v kolikor to ni izvedljivo. Pripomba je
utemeljena, odlok bo delu, ki določa pogoje gradnje avtobusnih postajališč ustrezno dopolnjen in
popravljen tako, da bo vsebina jasna.
Ad 30.2) Pripomba na vsebino odloka je utemeljena, saj gre za napako. Vsebina 69. čl. odloka se
ustrezno popravi oz. poenoti.
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PRILOGE
-

Zapisnik javne obravnave OPN, z dne 1. 6. 2016

-

Zapisnik seje občinskega sveta, z dne 7. 7. 2016
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