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Elaborat lokacijske preveritve za gradnjo stavbe za skladisdenje
in predelavo lesa in
lesne biomase na parceli i;t.142t3 ter bioplinarne, kompostarne in predelave
lesa na
parcelah 5t. 136/4 in 13411, vse v k.o. Spodnja Selnica
- mnenje obdinskega urbanista

Robert Strmsnik' Mariborska cesta 1 , 2352 Selnica ob Dravi je dne 10.
7 . zolg podat pobud o za izvedbo
postopka-lokacijske preveritve za omogodanje individualnlga
odstopanja oo prostorskih izvedbenih
po9oley Pobudije priloZen Elaborat lokacijske-preveritve za giadnjo stavbe za st<iaOiSeenje in predetavo
lesa in lesne biomase na parceli 3t. 14213.ier bibplinarne, t<oripostarne
in predelave lesa na parcelah $t.
13614 in 13411, vse v k'o. spodnja selnica,-ki
je izoetata'druzba oSA arhitekti d.o.o., arhitektura,
!a
urbanizem in storitve d.o.o., strma ulica 13, zooo-ti/larioor majra2olg.

Na podlagi 131. 6lena zak91a o urejanju prostora (Uradni list RS, it.61t17;
v nadatjevanju ZlJrep-2)
obdina preveri skladnost elaborata z dolodbami tega zakona in obdinskih prostorskih
aktov in pozove
nosilce ureianja prostora, da ji predlozijo mnenje z nlihovega delovnega pooroeia
o ustreznosti elaborata.
Elaborat lokacijske preveritve je namenjen preveri namere investitorja
za gradnjo dveh funkcionalno
povezanih stavb - stavbe za skladi5denje in predelavo lesa
in lesne'biomal" n"'prr."li st. 14213 ter
stavbe bioplinarne, kompostarne in predelave lesa na parcelah st. 136/4
in tgl,il, vse v k.o. Spodnja
selnica, s katero se omog-odi manjse odstopanje oo ver.;avnin prostorskih
izvedbenih pogojev za enoto
urejanja prostora (EUP) DR-1, ki so dolodeni v odloku o obdinskem prostorskem
nrert, obdine Selnica
ob Dravi (MUV,5t. 18/17). Le-ta v 111. dlenu odloka o OPN obdine
Setnica ob Dravi (podrobnej5i ptp za
obmodje EUP DR-1), dopuSda gradnja objektov in postaviter,rnrprrrza predelavo
nenevarnih odpadkov
s proizvodnjo novih materialov, potrebnih-za celovito izvedbo predpisane sanacije
obmodja v kmetijsko
zemlji5de' Navedeni dlen doloda: dopustne posege, dopustne dejavnosti,
oopuiine objekte, velikost in
oblikovanje objektov, gospodarsko javno intrastiuxturo, ukrepe za varstvo
okolja, etapnost sanacije
obmodja in dodatne pogoje. Glede na nadrtovano predelavo
odpadov in' proizvodnjo umetno
iiaooenirr
pripravljenih zemljin in komposta, je ocenjen das sanacije
oomJela na pribl. is tet.
I

Po uveljavitvi oPN je

potreba po

gradnji objektov, ki niso biti v celoti oz. so nekotiko drugade
139!atg
doloden.i za obmodje EUP DR-1 s podro-bnejsimi irtp
dtenu odtoka o opN. Na obmo6ju z
opredeljeno s podrobnej5o namensko rabo.o jetako med objektize
natandneje olreoer;ena bioplinarna z
delovanjem po postopku suhe fermentacij.e, kompostarna, 'nadstres
nica za' ziierye komposta, 6istilna
naprava in objekti za obdelavo nenevarnih odpadkov. Pod todko velikost
in oblikovanje objektov so
navedene

v llL

dopustne velikosti bioplinarne, kompostarne, naditresnice za zorenje
komposta ter platoji in
zbirne deponije za nenevarne odpadke in zemljine s potrebnimi manipulativnimi
povrsinami. objekti za
obdelavo nenevarnih odpadkov, njihove velikosii in oblikovanle v
tem dlenu niso navedeni oz. dolodeni,
deprav so na obmo6ju s podrobnej5o namensko rabo O navedLni
kot dopustni ooJert,.
Lokacijska preveritev oz. dopustna odstopanja se nana5ajo na:
omogodanje gradnje stavbe za skladi5denje in predeiavo lesa in lesne
biomase na zemtjis6u s parc.
5t' 14213 v k.o.631 Spodnja selnica, tloiisne povrsine priot. 35 x
or. nl;r"e 2.500 m2, visine
po stranskih stebrih do najved 7,0 m in vi5ino slemena strehe najved
10,0 m, s potrebnimi
manipulativnimi povrsinami ob objektu, z dopustno dejavnostjo v objektu'la.rco'izaganje,'sr<onr;anie
in impregnacija lesa) in 52.100 (skladi56enje1. cc-'St t<tasiriracrla objekta
12s10 (industrijska
stavba),

-

60,

je

-

spremembo gabaritov 2e na6rtovane bioplinarne z delovanjem po postopku
suhe fermentacije
kompostarne ter predelave lesa na zemljiS6u s parc. st. tgoTa'in 134t1',ooe
v r.o. oet - spoonla
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-

Selnica in sicer tlorisne povrsine najved 2.000 m2, vi5ino hale po stranskih stebrih do najved 7,0 m,
vi5ino slemena strehe hale najved 10,0 m, z asfaltnim platojem in nadstre5nico pred- objektom,
povr5ine do 1.000 m2, z dopustno dejavnostjo v objektu 38.210 (ravnanje z nenevarnimi oOpLOt<i1 in
38.320 (pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in odpadkovl. iC-St klasifikacija ob.lekta
;e
12510 (industrijska stavba) kot glavni objekt in 24203 (objekti za ravnanje z odpadki) t<ot priiadajoei
objekt ter
spremembo vi5inske kote objektov, ki se vi5insko prilagodi terenu in ne sme biti visja od rasdenega

terena.

Preveritev skladnosti elaborata z ZUreP-2 je izvedena skladno s Priporodili za izvajanle lokacijske
preveritve, ki jih je objavilo Ministrstvo za okotje in prostor 26. 11.2019:
KRITERIJI ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH

IZVEDBENIH POGOJEV

OCENA SKLADNOSTI
DA

NE

NIMA

VPLIVA

Odstopanja od PIP ne zahtevajo drugadne raOe prostora
Opombe:
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objekti so nadrtovani v obmodju z opredeljeno podrobnejso namensko rabo

zemlji5c - obmodje okoljske infrastrukture (O).

KRITERIJI DOPUSTNOSTI INDIV!DUALNIH ODSTOPANJ
Skladnost z javnim interesom in cilji prostorskega razvqaobOine
Opombe:

sanacije degradacij prostora so eden od opredeljenih ciljev prostorskega
razvqa obdine. 13. dlen odloka o opN dolo6a, da se pridobivalni prost,or
mineralnih surovin v fazi zakljudka izkorisdanja ustrezno sanirajo ali

prestrukturirajo na osnovi razvojnih oz. gospodarskih potreb.

MoZnosti pozidave sosednih zemljiid so nezmanj5ane
Opombe:

Nameravani objekti in zunanja ureditev bodo na lastniski parceli, sosednja
zemljiSda so po namenski rabi opredeljena kot najboljsa kmetijska zemljisda
(K1) oz. kot povr5ine nadzemnega pridobivalnega prostora v sanatiii (LNs). -

Skladnost z gradbenim namenom prostorskega izvedbenega akta
Opombe:

podrobnejsi PIP za obmodje EUP DR-1 (111. dlen odtoka

o opN)

dotoda

osnovni namen urejanja EUP, to je gradnja objektov in postavitev naptav za
predelavo nenevarnih odpadkov s proizvodnjo novih materialov, potrebnih za
celovito izvedbo predpisane sanaciie obmodja v kmetijsko zemlji5de.

Upo5tevani so drugi prostorski izvedbeni pogoji
Opombe:
1 1 1. 6len doloda: dopustne posege, dopustne dejavnosti, dopustne objekte,
velikost in oblikovanje objektov, gospodarsko javno infrastrukturo, ukrefe za
varstvo okolja, etapnost sanacije obmodja in dodatne pogoje; s preveritvijo se
dopusti gradnja objekta za skladi5denje in predelavo lesa-in spremeni gabarite

ze predvidene bioplinarne in kompostarne. Vsi ostali plp ostaneio v veliavi.
Gradnja ne sprerneni nairtovanega videza obmodja
Opombe:

V obmodju so v okviru sanacije v kmetijsko zemljisde ze predvideni objekti

in

tehnoloske naprave za ravnanje z nenevarnimi odpadki. Zaprti objekti/hale bodo
stanie (skladi5denia in predelave nenevarnih odpadkov) tudi vizualno izbolisali

Gradnja ne poslab5a bivalnih in delovnih razmer na obmodju
Opombe:

v obmodju so v okviru sanacije v kmetijsko zemljis6e ze predvideni objekti
tehnoloske naprave za ravnanje z nenevarnimi odpadki. skladisdenje
predelava lesa v zaprtem objektu je ustreznejsa resitev tudi z vidika bivalnih
delovnih razmer na obrlorfq.

in
in
in

Gradnja ne povzrodi motedega vpliva na podobo naselja ali krajine
Opombe:

strnjeno naselje je oddaljeno od obmodja pribl. 1s0 m. v obmodju so v okviru
v kmetijsko zemljisde ze predvideni objekti in tehnoloske naptave za
ravnanje z nenevarnimi odpadki. Zaprti objekti/hale bodo stanje (skladiscenja in

sanacije

predelave nenevarnih odpadkov) obmodja vizualno izbolisali.
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KRITERIJI ZA INDIVIDUALNA ODSTOPANJA OD PROSTORSKIH
IZVEDBENIH POGOJEV

skladnost

s

pravnimi rezimi

ali sprejetimi drzavnimi

prostorskimi

izvedbenimiakti

OCENA SKLADNOSTI
DA
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VPLIVA
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Opombe:

lokacija ni v obmodju z varstvenimi rezimi varstva narave, kulturne dedisdine,
vodnih virov in izven varovalnih pasov grajenega javnega dobra in GJl. v
obmo6ju ni sprejetih in drZavnih prostorskih izvedbenih aktov v pripravi.

KRITERIJI OBJ EKTIVNIH OKOLISEIN
Fizidne lastnosti zemlji5ca, neprimerna parcelna struktura, pozidanost

ali raba sosednjih zemlji5d in druge omejujode okolisdine v zvezi

z
lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogodajo izvedbo
inv_esticije,

ob6ine
Opombe:

ali pa terjajo nesorazmerne stroske na stranf investitorja ali

/

Nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehni6nih in tehnoloskih
resitev, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta
niso bile poznane ali uporabljene, pa so ustreznejSe od predpisanih z
vidika doseganja ciljev urejanja prostora, varstva okolja, udinkovite rabe
energije, ipd.
Opombe:

Za EUP DR-1 so v 111. dlenu odloka o OpN so opredeljene dopustne

dejavnosti, dopustni objekti, velikosti in oblikovanje objektov. Med dopustnimi
dejavnostmi je navedeno tudi pridobivanje sekundarnih surovin iz ostankov in

odpadkov, prav tako

so med dopustnimi objekti navedeni tudi objekti

za

obdelavo nenevarnih odpadkov. vendar ti objekti v nadaljevanju odloka, to je v
odstavku velikost in oblikovanje objektov, niso natandneje dolodeni. Vsekakor je
skladi5denje in predelavo lesa in lesne biomase tako s tehnoloskega rbt
okoljskih vidikov ustrezneje izvajati v zaprli stavbi. Ta tehnidna in tehnbloska
resitev, ki med pripravo in sprejemom oPN niso bile v celoti znana in dolodena,
je pa ustrezna in primernejsa od predpisanih, tako z vidika procesa predelave
oz. proizvodnje materialov za sanacijo obmodja, ciljev urejanja prostora, varstva
okolja in zmanj5anja emisij v okolje.

Medsebojna neskladnost prostorskih izvedbenih pogojev, dolodenih v
prostorskem izvedbenem aktu, kije obdina se ni uredila s spremembami
in dopolnitvami tega akta
opombe: kot navedeno so v 1 1 1. clenu navedeni dopustni objekti za ravnanje z
nenevarnimi odpadki; po veljavni uredbi o razvrscanju objektov se med obj-ekte
za obdelavo nenevarnih odpadkov razvr56ajo odprta skladisda in povrsine za
obdelavo odpadkov; objekti, v katerih poteka predelava nenevarnih odpadkov,
pa se razvrsdajo med industrijske stavbe. Tako je potrebno glede ne dopustne
dejavnosti in objekte ustrezno opredeliti vrste dopustnih objektov in izvedbene
pogoje za le{e.

Povzetek mnenja obdinskega urbanista:
Elaborat je skladen z dolodbami ZureP-2 in namenom ob6inskega prostorskega izvedbenega akta, zato
je primeren za nadaljnjo obravnavo.
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