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A) TEKSTUALNI DEL

1. SPLOŠNO

Dne 13. 5. 2019 je občina Selnica ob Dravi prejela pobudo za pričetek postopka Občinskega 
podrobnega prostorskega načrta na območju dela rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice 
Selnica ob Dravi – Godec, ki jo je po pooblastilu investitorja posredoval izdelovalec TIURB d.o.o. Po 
dogovoru bo izdelavo prostorskega akta in potrebnih strokovnih podlag v postopku financiral 
investitor. Junija 2019 izdelan osnutek izhodišč za pripravo Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta na območju dela rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi – Godec 
(Tiurb d.o.o., št. proj. 27/2019, junij 2019) je občina Selnica ob Dravi javno objavila od 10. 7. 2019 do 
14. 8. 2019 in pristojne nosilce urejanja prostora in javnost pozvala k podaji pripomb in predlogov.
Nosilci urejanja prostora niso posredovali predlogov za pripravo izhodišč, opredeljene smernice bodo
upoštevane pri pripravi osnutka prostorskega akta. Ministrstvo za okolje in prostor je opozorilo, da se
območje pobude za OPPN ureja z ureditvenim načrtom, sprejetim na podlagi ZUNDPP, ki skladno z
določbami ZUreP-2 ostaja še naprej v veljavi, zato na njegovem območju ni mogoče sprejeti novega
OPPN, ki bi dejansko "prekril" veljavni UN in ga formalno v tem delu razveljavil. Zato je potrebno
bodisi namesto postopka priprave OPPN pristopiti k spremembam in dopolnitvam ureditvenega
načrta ali pa v postopku sprememb OPN, razveljaviti način urejanja z ureditvenim načrtom in na novo
določiti urejanje z OPPN oz. že v samem postopku sprememb OPN območje načrtovati z
natančnostjo, kot je sicer predvidena za OPPN.
V času javne objave je bila podana pripomba oz. predlog podjetja Mistje d.o.o.,  Mariborska cesta
81b, 2352 Selnica ob Dravi.
Pripombe in predlogi podjetja Mistja d.o.o. se povzeto nanašajo na to, da omenjeno podjetje na
kmetijskih zemljiščih neposredno severno od območja sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
območja gramoznice v Selnici ob Dravi (v nadaljevanju SD URN) za območje rudarskega
pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi – Godec na podlagi izdane jim odločbe
Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano št. 3313-81/2014/19, z datumom 02.02.2016 (ki je
bila pripombam predložena) o uvedbi zahtevne agromelioracije le to že tudi izvaja, njeno izvedbo pa
je potrebno prostorsko upoštevati pri pripravi SD URN-ja, skladno s projektno dokumentacijo
podjetja BPI d.o.o., št. 482-AM, z datumom januar 2016.

Izdelovalec Tiurb d.o.o. je navedeno dokumentacijo preučil in ugotovil, da dokumentacija ni 
upoštevala povezave z območjem urejanja z Ureditvenim načrtom območja gramoznice (MUV, št. 
10/88), v nadaljevanju URN. Na severni meji je namreč območja URN, katero meji na območje, ki je 
predmet zgoraj navedene projektne dokumentacije, določena nadmorska višina območja cca. 310,00 
n.v.m., v projektni dokumentaciji za izvedbo agromelioracije pa so predvideni izkopi na nadmorsko
višino cca. 282 n.v.m.
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Slika 1:  
Prikaz SD URN s predvidenim posegom na sosednjem območju 

Izdelovalec oz. pobudnik je zato predlagal, da se s pripombo in predlogom, ki ga je podalo podjetje 
Mistja d.o.o. ne strinja in je ne bo upošteval pri izdelavi OPPN oz. SD URN. 

Občina Selnica ob Dravi ugotavlja, da se mora zaradi  zagotavljanja povezav s sosednjimi območji pri 
pripravi SD URN preveriti možnost oz. način  upoštevanja izdane odločbe o uvedbi agromelioracije na 
sosednjih zemljiščih, zaradi česar se lahko, ob usklajevanju s pristojnimi nosilci urejanja prostora in 
zagotavljanju potrebnih strokovnih podlag s strani investitorja agromelioracije, območje SD URN tudi 
razširi. 
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2. OPIS NAMENA PROSTORSKE UREDITVE IN NJENA SKLADNOST S PROSTORSKIMI AKTI

Prostorski akt, ki do sprejema SD URN ureja prostor, skladno s 50. in 115. členom OPN Selnica ob 
Dravi ( MUV 18/17), je Odlok o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi (MUV, št. 
10/88); v nadaljevanju URN. 

Zaradi predvidenega drugačnega oblikovanja brežin gramoznice, kot ga predpisuje veljaven URN in 
zaradi možnosti gradnje objektov za potrebe sanacije degradiranega okolja povzročenega z 
rudarskimi deli in vzpostavitev pogoje za novo rabo prostora, je potreba po SD URN. 

Zakon o rudarstvu Republike Slovenije ( Ur. list RS št. 14/14, ZRud-1–UPB3 in 61/17-GZ ) v 93. členu 
določa pogoje za graditev in izvajanje drugih posegov v območju rudniških prostorov: 

1) V območju rudniškega prostora oziroma preko njega se smejo graditi tudi objekti in
naprave, ki niso namenjene izvajanju rudarskih del, vendar samo, če se zagotovijo varnostni ukrepi in 
določijo varnostni stebri, s katerimi ne bo ogroženo življenje in premoženje. 

2) V delu pridobivalnega prostora se lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka in v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, izjemoma dopusti tudi izvajanje dejavnosti, ki niso namenjene 
izvajanju rudarskih del, kot so obdelava (predelava in odstranjevanje) odpadkov. 

3) Preden se izdela investicijski program za objekte iz prvega odstavka tega člena oziroma se
sprejme odločitev za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, mora investitor oziroma nosilec 
dejavnosti zahtevati od nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mnenje o tem, katera smer in lega teh 
objektov oziroma površin, na katerih se naj bi izvajale dejavnosti, v območju rudniškega prostora bi 
bila najprimernejša. 

4) Pred začetkom gradnje objektov iz prvega odstavka tega člena ali izvajanja dejavnosti iz
drugega odstavka tega člena v območju rudniškega prostora oziroma preko njega morata investitor 
gradnje oziroma nosilec dejavnosti in nosilec rudarske pravice za izkoriščanje skleniti pisni dogovor o 
razmejitvi odgovornosti. 

5) Za del območja rudniškega prostora se lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena
izdela in sprejme tudi prostorski akt, namenjen gradnji objektov, vendar samo, če se k sklepu o 
njegovi pripravi in pred sprejetjem takšnega akta pridobi soglasje nosilca rudarske pravice za 
izkoriščanje. 

6) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena, za katere je v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov potrebno gradbeno dovoljenje, in se nahajajo v mejah rudniškega prostora, 
je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice za 
izkoriščanje. Gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje in 
opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena v območju rudniškega prostora tudi ni 
dovoljeno začeti brez predhodne pridobitve soglasja nosilca rudarske pravice za izkoriščanje. 

7) Če se za del območja rudniškega prostora sprejme državni prostorski načrt ali občinski
podrobni prostorski načrt s pridobljenim soglasjem nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, se za 
gradnje objektov iz prvega odstavka tega člena in opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega 
člena v takšnem delu rudniškega prostora ne uporabljajo določbe prejšnjega odstavka. 

Postopek pridobivanja gramoza je usklajen z novimi  evropskimi in slovenskimi strategijami 
učinkovitega gospodarjenja z viri ter novi veljavni prostorski in okoljski zakonodaji v Republiki 
Sloveniji. 

Potrebno izvajanje sanacijskih del na območju Gramoznice Selnica ob Dravi, po zaključku izvajanja 
pridobivalnih del, izhodiščno podaja potrebo po zagotavljanju večjih količin potrebnih sanacijskih 
materialov. Sanacijski material pa je na podlagi predhodno podanih izhodišč možno pridobiti iz 
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predelanih določenih nenevarnih odpadkov, pri čemer je njihovo predelavo v nove materiale in 
zemljine potrebno izvajati v načrtovanih zgrajenih novih objektih po pripadajoči zakonodaji.  
Investitor na obravnavani lokaciji danes že razpolaga z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem št. 
35472-32/2012-7 z dne 20.02.2013 za predelavo 49.500 ton letno določenih inertnih odpadkov, 
predvsem gradbenih. 
V sklopu izvedbe predmetne gradnje novega Centra za predelavo odpadkov in proizvodnjo 
materialov Godec Selnica se bo izdelalo tudi Poročilo o vplivih na okolje. Investitor načrtuje 
pridobitev Okoljevarstveno soglasje za nameravan poseg v okolje in Odločbo o spremembi 
investitorju že izdanega  okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov št. 35472-32/2012-7 z 
dne 20.02.2013, ki bi po spremembi investitorju dovoljevala predelavo do 400.000 ton nenevarnih 
odpadkov na leto. 
 
 

 
Slika 2:  

Lega območja SD URN v širšem prostoru 
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 

 
Slika 3:  

Območje obravnave prikazano na DOF in zemljiškem katastru 
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
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Predvideno območje sprememb je v velikosti cca 5,0 ha (pridobivalni prostor) in obsega parcele oz. 
del naslednjih parcel št.: 163/1, 166/2, 166/3, 163/5, 167/1, 174/2, 387/3,  vse k.o. Spodnja Selnica.   
 
V nadaljevanju so iz Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi povzete 
sestavine, ki veljajo na območju obdelave. 
 

Enota urejanja prostora DR-47 ( pridobivanje gramoza) 
 

Namenska raba prostora 50110 - površine nadzemnega pridobivalnega prostora 
(L-območja mineralnih surovin) 

 
 

 

 
Slika 4: 

Podrobna namenska raba prostora obravnavanega območja  
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI 

  

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI


TIURB d.o.o  
Jezdarska ul. 3  
2000 MARIBOR 
Telefon: +386 (2) 4292754 
E-pošta: info@ti-urb.si 

Št. projekta 27/2019 9

Namen investitorja je, po sprejetju SD URN, izvedba objektov, ki so potrebni za predelavo odpadkov 
in proizvodnjo materialov za sanacijska dela: 
a. betonski plato za tehnico v dimenziji 75,0m2

b. nadstrešnica za pokritje montažnih boksov v dimenzijah 54,0m x 12,0m
c. prevzemni betonski plato za prevzem odpadkov v predelavo v dimenzijah 100m2,
d. plato iz utrjenega tampona za postavitev premične naprave za predelavo odpadkov

Ostali objekti, ki so potrebni za izvedbo sanacijskih del so montažni: 
e. kontejner za zaposlene in elektro omara na vhodu
f. cestna mostna tehnica
g. peskolov in lovilec olj
h. kontejnerji za izločene odpadke
i. montažni boksi za skladiščenje prevzetih odpadkov
j. montažni boksi za skladiščenje že predelanih materialov
k. odprt lovilec meteornih vod

Povzetek iz RUDARSKEGA PROJEKTA za izvedbo sanacije: 

Podjetje Magda Godec s.p. je prvo odločbo za črpanje gramoza pridobilo v letu 1994. Na podlagi 
vloge je ODLOČBO za črpanje gramoza št.  313-071/94-05, dne 22.7.1994 izdala Republika Slovenija 
Občina Ruše, Oddelek za gospodarstvo in finance. V odločbi je navedeno tudi izdano lokacijsko 
dovoljenje Oddelka za prostorsko urejanje in varstvo okolja Občine Ruše št. 351-49/93-06/6. Na 
podlagi rudarskega projekta RP št. 6/98 potrjenega v letu 2002 je bila z dne 8.11.2012 izdana 
koncesijska pogodba št. 354-14-10/2002, ki ji je sledila nova ODLOČBA - šifra: 305-5/2002-205. 
Odločbo je izdala RS Upravna enota Ruše, dne 4.2.2003. V odločbi je navedeno dovoljenje 
izkoriščanja mineralne surovine proda le na parcelah, ki se nahajajo zahodno od omenjene ceste. 
Za podaljšanje koncesije za pridobivanje mineralne surovine je koncesionar Magda Godec v letu 2017 
zaprosila na Ministrstvu za infrastrukturo. V aprilu 2018 je  koncesionar pridobil Dodatek št. 1 h 
koncesijski pogodbi št. 354-14-10/2002, s katerim je Ministrstvo za infrastrukturo, z odločbo št. 0141-
16/2017-15 (00931425) z dne 23.1.2018, podaljšalo čas veljavnosti rudarske pravice za gospodarsko 
izkoriščanje mineralne surovine prod na pridobivalnem prostoru Selnica ob Dravi, do 5. 11. 2027. 
V koncesijski pogodbi je navedeno, da se bo izkoriščanje mineralne surovine izvajajo po Rudarskem 
projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje Selnica ob Dravi – Godec, št. proj.: P-10/2017, 
september 2017. 
V 3. Členu Dodatka h koncesijski pogodbi je navedeno, da koncesionar sme izkoriščati mineralno 
surovino tako, da bo v skladu z Rudarskim projektom izvršena dokončna sanacija pridobivalnega 
prostora in dokončani postopki za zapustitev rudnika oz. gramoznice skladno z določbami zakona, ki 
ureja rudarstvo in sicer najkasneje do 5.11.2027. 
V 7. Členu Dodatka h koncesijski pogodbi je navedeno, da mora koncesionar zagotoviti, da bo 
pridobivalni prostor med in po končanem izkoriščanju urejen na način, določen z Rudarskim 
projektom in Uredbo. Hkrati je v 12. členu osnovne Koncesijske pogodbe zapisano, da koncesionar s 
podpisom garantira izvedbo sprotne in dokončne sanacije okolja in odprave posledic izvajanja 
rudarskih del v pridobivalnem prostoru. 
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Gramoznica Selnica ob Dravi - Godec« se nahaja na rečni terasi ob levem bregu Drave, ca 600 m 
južno od naselja Selnica ob Dravi in najmanj 40 m od reke Drave. Pridobivalni prostor gramoznice 
Selnica ob Dravi – Godec meji na vzhodu na regionalno cesto Selnica ob Dravi – Ruše, na zahodu pa 
na gramoznico Konstruktor. Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi – Godec meri po zadnji, 
novi koncesijski pogodbi 5,0556 ha. 
V letu 2016 je bil izdelan Elaborat o klasifikaciji in kategorizaciji izračunanih zalog in virov proda v 
gramoznici Selnica ob Dravi – Godec s stanjem 31.12.2015, ki je v izračunu upošteval zaloge na 
območju pridobivanja po novi koncesijski pogodbi, torej na površini 5,0556 ha. 
 
Rudarski projekt za izvedbo sanacije pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi - Godec je 

izdelan z namenom zapolnjevanja odkopanega prostora z materialom, pridobljenim pri nadaljnjem 

pridobivanju gramoza, neprimernim za prodajo in z materialom pridobljenim pri predelavi odpadkov 

in proizvodnji materialov.  

Na območju gramoznice se predvideva izgradnje Center za predelavo odpadkov in proizvodnjo 

materialov Godec, na območju, kjer je pridobivanje mineralne surovine že zaključeno in so zaloge 

izčrpane. V postopku pridobitve je Poročilo o vplivih na okolje za pridobitev Okoljevarstvenega 

soglasja in končno Okoljevarstvenega dovoljenja za načrtovano predelavo odpadkov. 

Izvajanje sanacij degradiranih rudarskih območij z predelanimi nenevarnimi  odpadki kot virom novih 

materialov, ki se izvaja na kraju izvajanja predvidenih sanacijskih del rudniškega prostora je v 

popolnosti skladno z določili evropske in slovenske zakonodaje in predpisano hierarhijo ravnanja z 

odpadki, dodatno pa še tak pristop močno zmanjšuje vpliv transporta na okolje in težavo umeščanja 

obratov za predelavo odpadkov v tuja okolja ter zagotavlja sprotno in takojšnjo uporabo skoraj vseh 

iz odpadkov predelanih materialov brez kopičenja zalog. 
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3. JAVNA GOSPODARSKA  INFRASTRUKTURA 
 
Predvidena rešitev ki jo nameravamo urediti s SD URN ne bo vplivala na javno gospodarsko 
infrastrukturo. Predvideni so novi priključki na vodovodno omrežje, odpadno komunalno kanalizacijo 
in električno omrežje ter ureditev obstoječih cestnih priključkov. Elaborat ekonomike v tem primeru 
ni potreben, saj se zaradi predvidenega posega ne načrtuje javna gospodarska infrastruktura.  

 
Prometna infrastruktura 
Območje obravnave leži zahodno od R2 435 odsek 1439 (Ruše – Selnica) in se bo na regionalno cesto 
priključevalo preko ne kategorizirane ceste (cesta čez polje). 
 

  
Slika 5:  

Prikaz prometne infrastrukture na obravnavanem območju  
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 

Energetska infrastruktura 
Obstoječe elektroenergetskega omrežja – visoko napetostni vod poteka severno od obravnavanega 
območja in srednje napetostni vod zahodno od obravnavanega območja. 
 

 
Slika 6:  

Prikaz opremljenosti z energetske infrastrukture na obravnavanem območju  
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 
 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
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Komunalna infrastruktura 

Obstoječe vodovodno omrežja in odpadna komunalna kanalizacija potekata južno od obravnavanega 
območja v ne kategorizirani cesti. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 
Slika 7:  

Prikaz opremljenosti s komunalno infrastrukture na obravnavanem območju  
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 

Elektronske komunikacije 

Obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij potekajo čez obravnavano območje. 

  
 

Slika 8:  
Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij na obravnavanem območju 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 

 

Glede na javno dostopne podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je zagotovljena 
navezava potrebne infrastrukture na obstoječe omrežje, ki poteka v neposredni bližini 
obravnavanega območja.  

 
 

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
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4. USMERITVE GLEDE CELOSTNEGA OHRANJANJA KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJA 
 OKOLJA, NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJA NARAVE 

 
Varstvo voda, vodnih virov in tal 
Obravnavano območje leži izven vodovarstvenega območja.  
 
Ohranjanje narave 
Obravnavano območje leži izven evidentiranih in zavarovanih območji ohranjanja narave. 
 
Območje varstva kulturne dediščine 
Obravnavan območje  leži izven evidentiranih in zavarovanih območji kulturne dediščine. 
 
Na podlagi analize javno dostopnih, relevantnih prostorskih podatkov je razvidno, da se obravnavano 
območje nahaja  izven območij z varstvenimi režimi.  

 
5. USMERITVE GLEDE OBRAMBE TER VARSTAVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, 
 VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM 
 
Obravnavano območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost, visoka podtalnica, 
erozivnost in plazovitost terena.  
Ureditveno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,10 g. 
Ureditveno območje SD URN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja zelo 
majhna.  
 

6. ROK ZA IZVEDBO  
 
Okvirni rok za izvedbo in pripravo SD URN je 8 mesecev po sprejetju Sklepa o začetku priprave 
sprememb in dopolnitev Ureditvenega načrta gramoznice Selnica ob Dravi 
 
Investicija izgradnje objektov, ki so potrebni za predelavo odpadkov in proizvodnjo materialov za 
sanacijska dela, bi se pričela izvajati takoj, ko bo pridobljena vsa potrebna dokumentacija za 
izgradnjo.  
Zapolnjevanje gramoznice pa bo potekalo po fazah in sicer predvidoma od severovzhodnega dela 
proti zahodu in delno tudi od jugozahodnega dela proti osrednjemu delu gramoznice.  
Pridobivalni prostor je delno že, po končanem pridobivanju mineralne surovine pa bo dokončno 

degradiran, če s sanacijskimi deli, ki jih ZRud-1 tudi predpisuje, ne bomo zagotovili zapolnjevanja 

manjkajočega materiala na odkopano območje. V območju gramoznice zato s sanacijskimi deli 

zagotovimo vzpostavitev prvotnega stanja območja, ki je bil že zatraven in delno pogozden. Tako v 

okviru sanacije predlagamo zapolnjevanje pridobivalnega prostora z avtohtonimi materiali, ki bodo 

ostali pri pridobivanju mineralne surovine in ne bodo primerni za prodajo, kakor tudi z materiali, ki 

bodo produkt pri predelavi nenevarnih odpadkov.  

Gramoznico se zapolnjuje postopoma po fazah, glede na napredovanje oziroma izkoriščanje 

mineralne surovine. Na območju sanacije se izvede zapolnjevanje v terasastem načinu kot prikazujejo 

projektu priloženi profili. Po sanaciji bo predmetno območje spremenjeno v kmetijsko območje. 

Pripravila: 
Tjaša Marko, dipl.inž.grad. 
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B) GRAFIČNI DEL 

 

1.  OBMOČJE SD URN Z OBSTOJEČIM PARCELNIM STANJEM IN NAMENSKO RABO   
 
2.  UREDITVENA IN PROMETNA SITUACIJA – v času delovanja gramoznice   
 
3.  UREDITVENA IN PROMETNA SITUACIJA – po končani sanacije    
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