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PODATKI O IZDELOVALCU 

 
PROJEKTNTSKO PODJETJE:  
 
TI URB d.o.o. 
Jezdarska ulica 3 
2000 Maribor 
 
 
 
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC: 
 
Branko ČEPIĆ, univ. dipl. inž. arh. 
ZAPS 1790 A 
 
 
 
PRI IZDELAVI NALOGE SO SODELOVALI:  
 
Tjaša MARKO, dipl. inž. grad. 
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VSEBINA ELABORATA 
 

 
I. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 

 
II. BESEDILO ODLOKA 

 
III. KARTOGRAFSKI DEL  

 
 

list 1 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 1: 1000 

list 2 Ureditvena in prometna situacija 1: 1000 

list 3 Komunalne situacija 1: 1000 

list 4 Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 1: 2500 

 
 
   

 
IV. SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA AKTA 

 
1. Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 

 
2. Podatki iz prikaza stanja prostora, na katerih temeljijo rešitve akta 

 
3. Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta 

 
4. Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 

 
5. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 

 
6. Povzetek za javnost 
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I. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 

 
 
 
 

Odgovorni prostorski načrtovalec 
 
 

Branko ČEPIĆ, u.d.i.a., 
 
 
 
 

IZJAVLJAM, 
 
 

 
1. da je občinski podrobni prostorski načrt skladen s predpisi, ki veljajo na območju podrobnega 

prostorskega načrta ali se nanašajo na načrtovano prostorsko ureditev, 
 

2. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu upoštevane vse pridobljene smernice in 
mnenja, 
 

3. da so v občinskem podrobnem prostorskem načrtu rešitve medsebojno usklajene. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4/2019 
(št. projekta) 

 
 

Maribor, oktober 2019 
(kraj in datum) 

 

Branko ČEPIĆ, u.d.i.a, 
ZAPS 1790  A 

(ime in priimek, strokovna izobrazba, id. številka) 
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II. BESEDILO ODLOKA 

 
  



 

Na podlagi 119. v povezavi s 116. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17), 3.ea 
člena Zakona o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11-uradno prečiščeno besedilo, 58/12, 
27/16, 27/17-ZKme-1D in 79/17) ter 30. člena Statuta občine Selnica ob Dravi – uradno prečiščeno 
besedilo (Medobčinski uradni vestnik, št. 35/17) je Občinski svet Občine Selnica ob Dravi na svoji….. 
redni seji, dne ….., sprejel  
 

ODLOK 
o občinskega podrobnega prostorskega načrta  

za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih 
kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 100288251 

 

 
I. UVODNE DOLOČBE 

1. člen 
(predmet odloka) 

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob 
Dravi (MUV št. 18/17) sprejme Občinski podrobni prostorski načrt (v nadaljevanju: OPPN). 

(2) OPPN je izdelan na podlagi 3. alineje 1. odstavka in 1. alineje 3. odstavka 2. člena Pravilnika o 
vsebini in 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih. Predmet OPPN je določitev pogojev za gradnjo 
objektov za potrebe kmetijskega gospodarstva s KMG – MID 100288251 na kmetijskih zemljiščih 
brez spremembe namenske rabe zemljišča. OPPN se vodi  v zbirki prostorskih aktov pod 
identifikacijsko št. 1229, izdelalo ga je podjetje TIURB d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor. 
 

2. člen 
(prostorske ureditve, ki se urejajo z OPPN) 

 
S tem OPPN se predvidi gradnja kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski 
namembnosti, s pripadajočo zunanjo ureditvijo in ureditvijo javne gospodarske infrastrukture. 
 

3. člen 
(vsebina in sestavni del OPPN) 

Sestavni deli OPPN so: 
I. IZJAVA ODGOVORNEGA PROSTORSKEGA NAČRTOVALCA 
II. ODLOK 
III. KARTOGRAFSKI DEL 

- Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 
- Ureditvena in prometna situacija 
- Komunalna situacija 
- Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 

IV. SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA AKTA 
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta 
- Podatki iz prikaza stanja prostora, na katerih temeljijo rešitve akta 
- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta 
- Konkretne smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora 
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 
- Povzetek za javnost 

 
 
II. OBMOČJE OPPN 

4. člen 
(območje podrobnega prostorskega načrta) 

(1) Območje OPPN je predvideno na zemljiščih kmetije Lep, v neposredni bližini že obstoječih stavb 
kmetije, ki se nahajajo v EUP GV-1. 

(2) Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti, 
prometne, energetske, komunalne in druge ureditve, ki jih zahteva izgradnja območja. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3781


 

(3) Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega zemljišča 
s parcelnimi številkami oziroma dele zemljišč s parcelnimi št. 248, 249/1, 249/2, 264/1, 264/5, 266/1 
in 266/3 vse k.o. 630 Gerečja vas. 

(4) Območje OPPN meri 0,40 ha. 
 

III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR 
 

5. člen 
(umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor) 

(1) Obravnavano območje se nahaja na začetku naselja Fala, ob občinski cesti v občini Selnica ob 
Dravi, v enoti urejanja prostora DR 52 – Dravsko polje, namenske rabe K1 – najboljša kmetijska 
zemljišča. 

(2) Z umestitvijo načrtovanih ureditev v prostor se določi: 
- dopustne posege na območju podrobnega načrta,  
- funkcije in oblikovanje območja podrobnega načrta, 
- lega in velikosti objektov na zemljišču z njihovo funkcionalno, tehnično in oblikovno zasnovo s 
pogoji za projektiranje, 
- lego, zmogljivosti ter potek objektov in omrežij gospodarske javne infrastrukture. 

 

IV. ARHITEKTURNE, KRAJINSKE IN OBLIKOVALSKE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV 
 

6. člen 
(dopustni posegi) 

(1) V območju OPPN so dopustni naslednji posegi: 
- gradnja novih objektov, vključno s prizidavo  
- rekonstrukcija in sprememba namembnosti, 
- redna vzdrževalna dela, 
- odstranitev objektov in druga pripravljalna dela, 
- parcelacija. 

(2) Navedeno velja tudi za infrastrukturo na območju urejanja OPPN. 
 

7. člen 
(dopustni objekti in dejavnosti) 

(1) Znotraj ureditvenega območja OPPN so dopustni naslednji objekti in dejavnosti, v skladu z 
veljavno Uredbi o razvrščanju objektov:  

- stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po 
predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 

- stavbe za rastlinsko predelavo, 
- stavbe za skladiščenje pridelka, 
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe in objekti. 

(2) Znotraj ureditvenega območja OPPN je v skladu z veljavno Uredbi o razvrščanju objektov 
dovoljena tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov:  

- gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč 
(prometna, komunalna in energetska infrastruktura) 

- drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti 
- drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 

 
8. člen 

(zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve) 

(1) Na območju OPPN je primarnega pomena izgradnja dveh novih kmetijskih stavb (hlevov).  



 

(2) Med objekti so predvidene manipulativne površine. Vsi objekti morajo biti umeščene tako, da 
omogočajo normalno funkcioniranje kmetije ter da imajo zagotovljene zadostne površine za 
manipulacije s kmetijsko mehanizacijo. 

(3) Zazidalna zasnova in zasnova zunanje ureditve določena v grafični prilogi 2 – Ureditvena in 
prometna situacija. 

 
9. člen 

(pogoji glede lege objektov) 

(1) Objekti morajo biti odmaknjeni od meje parcele namenjene gradnji tako, da ni motena sosednja 
posest, da je možno vzdrževanje objekta in da so upoštevani varnostni pogoji. Gradnja komunalne 
infrastrukture je dovoljena tudi izven območja OPPN. 
 

10. člen 
(pogoji glede velikosti objektov) 

(1) Predvidena sta objekta dimenzij 15,00m x 22,00m in 30,00m x 50,00m. Maksimalna višina 
objektov je 12,00m. Etažnost objekta se prilagaja glede na dejavnost in se določa znotraj opredeljene 
maksimalne višine objekta. Višina objekta je razdalja med koto terena ob vhodu v pritličje stavbe in 
najvišjo točko slemena stavbe s poševno streho 

(2) Zaradi tehnoloških zahtev so možna odstopanja v skladu z določbami  28. člena tega odloka.    
 

11. člen 
(pogoji oblikovanja objektov) 

(1) Vsi objekti naj imajo tloris pravokotnika. 

(2) Strehe objektov so dopustne simetrične dvokapnice v naklonu minimalno 10°. Drugačna izvedba 
streh je dopustna, če to narekuje funkcija izvajanja dejavnosti.  

(3) Vhodi v objekte in dostopi se lahko uredijo drugače in prilagodijo dejavnosti. 

(4) Gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov naj bo oblikovno usklajena z osnovnimi objekti. 
 

12. člen 
(pogoji za ureditev zunanjih površin) 

(1) Odprti prostor vsebuje: 
- manipulativne površine, 
- zelene površine, 
- parkirne površine. 

(2) Okolica objektov mora biti ozelenjena s travo, grmičevjem in posameznim drevesi.  

(3) Zasaditve se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne 
za posamezno območje, ki naj bodo lokalnega izvora. 

(4) Vidne zunanje in obcestne površine se z urejanjem prilagodijo obstoječim ureditvam.  

 
13. člen 

(načrt parcelacije) 

Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč (gradbenih parcel) v OPPN ni predpisana. 
Dovoljuje se združitev in delitev parcel. V grafičnem delu so objekti locirani na sedanje lastniško 
stanje. 

V. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 
 

14. člen 



 

(zasnova prometne ureditve) 

(1) Na območju OPPN je načrtovana ureditev naslednjih prometnih površin: 
- navezava na obstoječe prometno omrežje, 
- urejanje mirujočega prometa. 

(2) Parkirna mesta so urejena na zunanjih površinah v okolici objektov in se določijo v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(3) Dostop do kmetijskih objektov oziroma dostopna pot od kategorizirane občinske ceste do 
načrtovanih objektov se predvidi v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(4) Elementi dostopne poti se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja 
skladno z veljavno zakonodajo in predpisi. 
 

15. člen 
(splošni pogoji zasnove projektnih rešitev komunalne, energetsko komunikacijske infrastrukture) 

Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v 
območju OPPN so: 
- vsi objekti znotraj območja OPPN so lahko priključeni na obstoječo in predvideno komunalno in 
energetsko komunikacijsko infrastrukturno omrežje po pogojih posameznih upravljavcev komunalnih 
vodov; 
- praviloma morajo vsi sekundarni in primarni vodi potekati po javnih (prometnih in intervencijskih) 
površinah oziroma površinah v javni rabi tako, da je omogočeno vzdrževanje infrastrukturnih objektov 
in naprav; 
- v primeru, ko potek v javnih površinah ni možen, mora lastnik prizadetega zemljišča omogočiti 
izvedbo in vzdrževanje javnih komunalnih vodov na njegovem zemljišču, upravljavec posameznega 
komunalnega voda pa mora zato od lastnika pridobiti služnost; 
- trase komunalnih, energetskih in telekomunikacijskih vodov, objektov in naprav morajo biti 
medsebojno usklajene z upoštevanjem zadostnih medsebojnih odmikov in odmikov od ostalih naprav 
ali grajenih struktur; 
- gradnja komunalnih in energetskih naprav mora potekati usklajeno; 
- dopustne so delne in začasne ureditve, ki morajo biti v skladu s programi upravljavcev komunalnih 
vodov in morajo biti izvedene tako, da jih bo možno vključiti v končno fazo ureditve posameznega 
komunalnega voda po izdelanih idejnih rešitvah za to območje; 
- obstoječe komunalne, energetske in telekomunikacijske vode, ki se nahajajo v območju, je 
dopustno zaščititi, prestavljati, obnavljati, dograjevati in jim povečevati zmogljivost v skladu s 
prostorskimi in okoljskimi možnostmi ter ob upoštevanju njihovih upravljavcev; 
- v primeru, da bo izvajalec del pri izvajanju del opazil neznano komunalno, energetsko ali 
telekomunikacijsko infrastrukturo, mora takoj ustaviti dela ter o tem obvestiti upravljavce posameznih 
infrastrukturnih vodov; 
- poleg s tem odlokom določenih ureditev komunalne opreme je dovoljena tudi gradnja drugih 
podzemnih linijskih vodov lokalne gospodarske javne infrastrukture in priključkov nanjo, kolikor jih je 
treba zgraditi zaradi potreb predmetnega območja ali sistemskih potreb infrastrukture na širšem 
območju pod pogojem, da dodatne ureditve ne onemogočajo izvedbe ureditev po tem odloku. 
 

16. člen 
(vodovodno omrežje) 

(1) Glede na predvideno porabo vode je možna priključitev predvidenih objektov na obstoječ 
vodovodni cevovod PEHD DN 63 pri naslovu Fala 8/a. Ker je predviden hlev z živino in s tem 
povezana večja potreba po pitni vodi, je smiselno podaljšanje vodovodnega cevovoda PEHD DN 
90 od naslova Črešnjevec ob Dravi 34/b do predvidenih objektov, kar se določi v projektni 
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

(2) V fazi izvedbe del je obvezno sodelovanje s strokovnimi službami upravljavca vodovodnega 
omrežja. 

(3) Obvezno je upoštevanje določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/2012), Pravilnika za 
projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema (MUV št. 20/2016), 
Odloka o gospodarskih javnih službah v občini Selnica ob Dravi (MUV 23/08 in 11/10), Odloka o 



 

oskrbi s pitno vodo v Občini Selnica ob Dravi (MUV 25/03, 8/04), ter kataster vodovodnih naprav 
in objektov. 

(4) Investitor mora pridobiti vso potrebno upravno in tehnično dokumentacijo za gradnjo vodovodnih 
cevovodov, ter financirati izvedbo. Po dokončanju del je potrebno novozgrajene vodovodne 
objekte in naprave brezplačno predati v last občini Selnica ob Dravi in v upravljanje Mariborskemu 
vodovodu d.d. v skladu z določili Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega 
vodovodnega sistema (MUV št. 20/2016). 

(5) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, si je pred izdelavo projektne 
dokumentacije potrebno pridobiti projektne pogoje in mnenje upravljavca vodovodne 
infrastrukture. 

 
17. člen 

(odvajanje odpadnih voda) 

(1) Pogoji za komunalno in tehnološko odpadno vodo v območju OPPN so: 
- Gnojnica in tehnološke vode iz objekta se naj zbirajo v jamah za gnojevko. Zbirni kanali v hlevu in 
jame morajo biti ustreznih dimenzij in zmogljivosti glede na vrsto in število živali. Biti morajo stabilni, 
odporni na gnojevko, odporne proti mehanskim, toplotnim in kemičnim vplivom, ter vodotesni v skladu 
z veljavnim standardom. 
- Komunalne odpadne vode iz objekta se naj odvajajo v obstoječo nepretočno greznico 
stanovanjskega objekta oz. predvideno malo komunalno čistilno napravo. 

(2) Pogoji za padavinsko odpadno vodo v območju OPPN so: 
- Odvajanje padavinskih vod iz predvidenih objektov in utrjenih površin je potrebno prioritetno 
ponikati. V primeru, da ponikanje ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok 
oziroma površinski odvodnik, če tega ni, pa kontrolirano z razpršenim razlivanjem po terenu. 
Padavinske vode iz strešin in cestne infrastrukture se morajo predhodno očistiti v peskolovih, 
padavinske vode iz manipulativnih in parkirnih površin pa v lovilcu lahkih tekočin (SIST EN 858/1-2). 
- Upošteva naj se princip vzdržne odvodnje, s čimer se na mestu nastanka prestreže in sprosti nazaj 
v krajino čim večji del padavinskih vod. 

(3) Za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje ali uporabo 
objekta, si je potrebno pridobiti mnenje upravljavca komunalne infrastrukture. 
 

18. člen 
(elektroenergetska infrastruktura) 

(1) Območje OPPN je možno priključiti na obstoječo NNRO (na robu zemljišča s parcelno št. 222/2, 
k.o. 680 Gerečja vas) , napajano iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Fala 2 ( t-460, i-
03 Selnica). 
(2) Postaviti je potrebno novo prostostoječo priključno merilno omarico ( PMO) za potrebe gradnje 
kmetijskih objektov ter vgraditi ustrezno merilno napravo in tarifne varovalke. Zgraditi je potrebno novi 
nizkonapetostni kabelski priključek iz obstoječe NNRO do nove PMO. Pridobiti je potrebno upravno in 
projektno dokumentacijo za novi nizkonapetostni kabelski priključek. Pridobiti služnostne pogodbe za 
zemljišča, čez katere bo potekala trasa novega nizkonapetostnega priključka.  
(3) Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za 
gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja. 

VI.  REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA, OHRANJANJE NARAVE, VARSTVO 
KULTURNE DEDIŠČINE TER TRAJNOSTNO RABO NARAVNIH DOBRIN 

 
19. člen 

(varstvo kulturne dediščine) 
Na ureditvenem območju OPPN ni objektov ali območij kulturne dediščine. Z vidika varstva 
arheoloških ostalin poseben pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben.  
 

20. člen 
(varstvo naravne dediščine) 



 

Na ureditvenem območju OPPN ni naravnih vrednost ali območij pomembnih za biotsko 
raznovrstnost. 

21. člen 
(varstvo pred hrupom) 

(1) Skladno z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje 
OPPN nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom. 

(2) Zagotoviti je potrebno vse ukrepe, da zakonsko opredeljene vrednosti ne bodo presežene. Pri 
posameznih virih prekomernega hrupa je potrebno nivo hrupa meriti in po potrebi izvesti ustrezno 
protihrupno zaščito in sanacijo. 

(3) Pri izvedbi predvidenega posega v prostor je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. 
 

22. člen 
(varstvo pred onesnaženjem zraka) 

(1) Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. 

(2) Za zmanjšanje negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati 
veljavne predpise. 

(3) Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo 
izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo.  
Poskrbi se za:  
- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu; 
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč; 
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste; 
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.  
 

23. člen 
(varstvo voda in tal) 

(1) Pri načrtovanju območja OPPN so bile upoštevane smernice Ministrstva za okolje in prostor, 
Direkcija Republike Slovenije za vode, sektor območja Drave. 

(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti 
usklajena z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17) in 
Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 
64/12, 64/14 in 98/15). 

(3) Vsi vodi za odvajanje odpadnih vod – gnojevke (gnojnice, globokega nastilja), gnojna jama in 
zbirni kanali v hlevu, morajo biti načrtovani vodotesno in odporno na gnojevko. 

(4) Predviden poseg se po Uredbi o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška 
dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06, 32/11, 22/13 in 79/15) nahaja v ožjem vodovarstvenem območju zajetij 
pitne vode, z oznako VVO II, zato je treba pri nadaljnjem načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in 
pogoje iz veljavnega predpisa. 

(5) Projektni dokumentaciji za pridobitev mnenja je s strani Kmetijsko svetovalne službe pristojnega 
Živinorejskega zavoda treba priložiti ustrezni program z gnojilnim načrtom (Ekološka presoja vpliva 
reje živali na okolje), iz katerega mora biti razvidno predvsem: 
- potrebna kapaciteta predvidenega skladišča za polletno skladiščenje gnojevke in morebitnega 
odpadnega nastilja, 
- možnost neobremenjenega gnojenja z upoštevanjem končnega staleža živali ter 
- zadostnost in lokacija razpoložljivih kmetijskih površin za predvideno gnojenje. 
Iz ekološke presoje vpliva reje živali na okolje mora biti jasno razvidno, da s predvideno naložbo 
kmetijsko gospodarstvo ne bo prekoračilo mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06, 32/11, 22/13 in 79/15) in 
Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 113/09, 5/13, 
22/15 in 12/17). 



 

(6) Končni izkopi gradbene jame na ožjem vodovarstvenem območju so v skladu z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06, 32/11, 
22/13 in 79/15) dovoljeni, če so izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 

(7) Izsledki revidirane analize tveganja………. 

(8) Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je v skladu s 64. členom ZV-1 
prepovedano, zato je treba padavinske vode iz obravnavanega območja, če ne obstaja možnost 
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. V primeru, da ponikanje zaradi geološke sestave zemljine 
ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik, če tega ni, 
pa kontrolirano z razpršenim razlivanjem po terenu preko ustrezno velikega zadrževalnika deževnice. 

(9) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin 
objektov in vsebuje usedljive snovi, je treba v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06, 32/11, 22/13 in 79/15) in Uredbo o emisiji 
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 
98/15) zajeti in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj (SIST EN 
858). 
 

24. člen 
(odpadki) 

(1) Na področju zbiranja in odvoza odpadkov je potrebno na obravnavanem območju upoštevati 
veljavno zakonodajo. 

(2) Za vse odpadke iz dejavnosti, ki nimajo karakteristik komunalnih odpadkov, mora investitor 
skleniti sporazume s pooblaščenimi organizacijami za odvoz teh odpadkov. 

VII. REŠITVE IN UKREPI PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, REŠITVE IN UKREPI 
ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI 

 
25. člen 

(varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami) 

(1) Na obravnavanem območju ni predvidenih ukrepov za  potrebe obrambe. 

(2) Obravnavano območje se nahaja na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi in na ne 
plazovitem območju. Obravnavano območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost in 
visoka podtalnica. 

(3) Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal je znaša 
0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednja. V projektni 
dokumentaciji je k temu primerno potrebno predvideti tehnične rešitve gradnje. 

(4) Na obravnavanem območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi (olja, goriva). Za tak primer je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh. Možnost razlitja 
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:  
- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, 
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj, 
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in objektov, 
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov.  

 
26. člen 

(varstvo pred požarom) 

(1) Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja 
zelo majhna. Možnost za nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V kolikor 
izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo gorljivega materiala je zajetega v požaru, 
v glavnem je to zgornji sloj podrasti. 

(2) Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz načrta požarne varnosti. 



 

Načrt požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za izvedbo. Povzetek vsebine načrta 
požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti 
stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta. 

(3) Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena iz obstoječega hidrantnega omrežja. 
V kolikor obstoječe hidrantno omrežje ne zadostuje, bodo zagotovljeni drugi viri vode za gašenje v 
skladu z načrtom požarne varnosti.  

(4) Za omejitev širjenja požara pri stavbah v ureditvenem območju bodo požarni ukrepi opredeljeni v 
drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da je 
ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih 
lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte je potrebno zagotoviti ustrezne odmike med mejo parcel in med objekti ter potrebne 
protipožarne ločitve. 

(5) Intervencija bo zagotovljena preko cestnega priključka in manipulativnih površin po vsem območju 
OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom kot 
tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora »slediti« 
tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije. 

VIII. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE 
IZVAJANJA PODROBNEGA NAČRTA 
 

27. člen 
 (etapnost gradnje) 

OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti 
zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno 
ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 

IX. DOPUSTNA ODSTOPANJA 
 

28. člen 
(odstopanja) 

(1) Dopustna so odstopanja od tlorisnih in višinskih gabaritov objektov, ki so določena v tekstualnem 
in kartografskem delu odloka in sicer: 

- zmanjšanje višinskih in tlorisnih gabaritov, 
- povečanje tlorisnih gabaritov do max. 10 % 
- preseganje višinskih gabaritov objektov je možno za postavitev tehnične opreme 

(prezračevalni sistemi, dimniki, strojnice,objekti in naprave elektronskih komunikacij, sončni 
kolektorji ipd.)  

(2) Dopustna so odstopanja pri oblikovanju zunanjih in prometnih površin ter odstopanja pri 
komunalnem in energetskem opremljanju, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri ali bolj 
ekonomična investicijska vlaganja. Spremembe lege in trase posameznih vodov so dopustne tudi v 
primeru težav pri pridobivanju zemljišč. Natančne rešitve se opredelijo v projektni dokumentaciji za 
pridobitev gradbenega dovoljenja.  

X. OSTALI POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA IZVAJANJE OPPN 
 

29. člen 
 (obveznosti investitorjev in izvajalcev) 

(1) Poleg splošnih pogojev morata investitor in izvajalec upoštevati določilo, da se načrtovanje in 
izvedba posegov opravita na tak način, da so ti čim manj moteči ter tako, da ohranijo ali celo 
izboljšajo gradbeno tehnične in prometno varnostne ter okoljevarstvene razmere. 



 

(2) Med gradnjo je potrebno omogočiti čim manj moteno funkcioniranje sosednjih objektov in površin. 
Poleg tega je potrebno izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje prekomernega prašenja, 
prekomernih hrupnih obremenitev in vibracij. 

(3) Območje gradbišča naj se čim bolj omeji na območje podrobnega načrta. Za potrebe gradbišča 
naj se uporabljajo že obstoječe komunikacije in ustvarja čim manj novih dovoznih poti. V primeru, da 
je potrebno sondirati temeljna tla ali kako drugače zaščititi gradbeno jamo se lahko posega tudi izven 
meja območja določenega s tem odlokom. 

XI. KONČNE DOLOČBE 
 

30. člen 
 (vpogled podrobnega načrta) 

Podrobni načrt je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Selnica ob Dravi in Upravni 
enoti Ruše. 

 
31. člen 
 (nadzor) 

Nadzor nad izvajanjem OPPN izvajajo pristojne inšpekcijske službe. 

 
32. člen 

 (začetek veljavnosti) 

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku. 

 

 
Številka:  
Datum: 
       
     
         Županja Občine Selnica ob Dravi 

Vlasta Krmelj 
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III. KARTOGRAFSKI DEL 

 

list 1 Območje OPPN z obstoječim parcelnim stanjem 1: 1000 

list 2 Ureditvena in prometna situacija 1: 1000 

list 3 Komunalna situacija 1: 1000 

list 4 Pregledna situacija – prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji 1: 2500 
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1:1000
Ureditvena in prometna situacija
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IV. SPREMLJAJOČE GRADIVO 

 
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA 

 
Hierarhično višji prostorski akt, ki do sprejema predmetnega Občinskega podrobnega prostorskega 
načrta ureja prostor je Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi, ki na tem 
območju v 55. členu odloka dopušča gradnjo kmetijskih objektov na osnovi OPPN-ja, v skladu z 
Zakonom o kmetijskih zemljiščih. 
 
Skladno s prvim odstavkom 3.ea člena Zakona o kmetijskih zemljiščih se lahko z OPPN na 
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe načrtuje kmetijske objekte, ki so neposredno 
namenjeni kmetijski dejavnosti. 
 
 

2. PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA 
 
OPIS OBMOČJA  
Obravnavano območje se nahaja na zemljiščih kmetije Lep, v naselju Fala, občine Selnica ob 
Dravi.  

 Območje je na začetku naselja ob občinski cesti (smer Črešnjevec ob Dravi – Fala). 

 
 
 

 
 

Slika 1:  
Lega območja OPPN v širšem prostoru 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 
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Slika 2:  
Obstoječa pozidava 

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

 
 

Kmetija Lep je družinska kmetija, ki na tem prostoru kmetuje že več desetletji. Družina se je 
intenzivno začela ukvarjati s kmetijstvom okoli leta 1980. Gre za živinorejsko kmetijo, usmerjeno v 
pridelavo mleka in vzrejo plemenskih telic. Vso potrebno krmo pridelajo na okoliških poljih, dokupi 
se le močna krma in mineralno vitaminske mešanice. Trenutno obdelujejo okoli 24 ha kmetijskih 
zemljišč. Prevladujejo travnate površine (travniki in sejane travno-deteljne mešanice), nekaj je 
koruze (7 ha) namenjene za silažo in nekaj žit (1 ha). V obstoječem hlevu redijo od 70 do 75 glav 
govedi, od katerih je 34 krav molznic, ostalo so plemenske telice za obnovo črede in mlada živina. 
Nekaj (4 kom) je tudi bikov za pitanje. 
Del obstoječega hleva je bil zgrajen že pred letom 1900, večkrat je bil obnovljen in dograjen, 
nazadnje leta 2014. Kljub vsem rekonstrukcijam je delo v njem fizično naporno, uporaba 
najnovejših tehnologij in načinov reje pa onemogočena. Živalim se ne nudi bivalno okolje, kot se ga 
lahko zagotovi v sodobnem hlevu, kar ima za posledico pogostejše poškodbe živali in s tem 
hitrejše izločitve živali iz reje, kar povzroča nižje prihodke in višje stroške. 
 
Kmetija Lep, je vpisana v register kmetijskih gospodarstev s številko KMG-MID: 100288251 iz 
katerega je razvidno, da je kmetijsko gospodarstvo organizirano kot kmetija, nosilec kmetijske 
dejavnosti pa obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. Člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 
101/13 – ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 
102/15).  
 

  

Občinska cesta  

Reka Drava 

Predvideno območje OPPN 

Hlev domačije Lep 

Domačija Lep  

https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI
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RABA ZEMLJIŠČA 
 
DEJANSKA RABA – bilanca površin 
Zemljišča kmetije Lep se nahajajo na zemljiščih, ki so v evidenci dejanske rabe opredeljene po 
površinah v tabeli: 
 

Vrsta rabe GERK Skupna grafična površina ha.a.m
2
 

 

1100 - Njiva 16.39.89 

1131 – Začasno travinje 0.62.27 

1300 - Trajni travnik 6.40.79 

Skupaj površine 23.42.95 

 
Seštevek površin po vrstah rabe GERK-ov 

 
NAMENSKA RABA 
Obravnavano območje spada v enoto urejanja prostora DR-52 in GV-1. Podrobnejša namenska 
raba zemljišča je 20100 najboljša kmetijska zemljišča (K1) in 10130 površine podeželskega 
naselja. 
 

 
 

Slika 3: 
Podrobna namenska raba prostora obravnavanega območja 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 
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OBMOČJA S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI 
 
OBMOČJE VARSTVA VODNIH VIROV 
Obravnavano območje se nahaja v vodovarstvenem območju porečja Drave in sicer II. 
vodovarstveni režim, Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška 
dobrava (Uradni list RS, št. 72/06, 32/11, 22/13 in 79/15). 
 

  
 

Slika 4: 
Prikaz vodovarstvenega območja 

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

 
 

OHRANJANJE NARAVE 
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območji ali območji pomembnih za 
biotsko raznovrstnost.  
 

 
 

Slika 5: 
Prikaz vodovarstvenega območja 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 
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VARSTVO KULTURNE DEDIŠČINE 
Obravnavano območje se nahaja izven evidentiranih in zavarovanih območji kulturne dediščine. 
 

 
 

Slika 6: 
Prikaz območja kulturne dediščine 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 
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GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA 
 
PROMETNO OMREŽJE 
Obravnavano območje je locirana južno od občinske ceste št. 863671 (smer Črešnjevci ob Dravi – 
Fala). Na obravnavano območje je že izveden priključek z zgoraj imenovane občinske ceste. 
 

 
 

Slika 7: 
Prikaz  prometne infrastrukture 

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

 
 
 
ELEKTROENERGETSKO OMREŽJE 
Na obravnavanem območju se nahaja obstoječe elektroenergetsko omrežje nizke napetosti, in 
elektronske komunikacije. 
 

 
 

Slika 8: 
Prikaz  opremljenosti z energetsko infrastrukturo 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 
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VODOVODNO OMREŽJE 
Za zagotavljanje pitne in požarne vode se na obravnavanem območju nahaja obstoječe vodovodno 
omrežje. 
Na obravnavanem območju ni zgrajeno javno kanalizacijsko omrežje.  
 

 
 

Slika 9: 
Prikaz  opremljenosti s komunalno infrastrukturo 

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

 
 
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE 
Na obravnavanem območju se nahaja omrežje elektronskih komunikacij. 
 
 

 
 

Slika 10: 
Prikaz  opremljenosti s elektronskimi komunikacijami 

(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI) 
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3. STROKOVNE PODLAGE, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA 

 
Pri pripravi OPPN so bile upoštevane naslednje strokovne podloge: 
 

- Geodetski načrt ( št. 31-18, Geodetski Biro Maribor d.o.o.) 
- Ekološka presoja vpliva reje živali na okolje 
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4. KONKRETNE SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
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MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV OPPN-ja NA OKOLJE 

 

NASLOVNIK Datum izdaje: Št. dokumenta: 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano  
Direktorat za kmetijstvo  
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

29.05.0219 350-5/2019/19 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode 
Sektor območja Drave  
Krekova ulica 17, 2000 Maribor 

22.08.2019 35020-59/2019-5 

Ministrstvo za kulturo  
Direktorat za kulturno dediščino  
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

27.06.2019 35012-64/2019/5 

Ministrstvo za zdravje  
Direktorat za javno zdravje  
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

2.07.2019 354-86/2019-4 

Ministrstvo za zdravje 
Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana 

28.06.2019 
212b-09/1649-19/NP-

1905580 

Zavod RS za varstvo narave 
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 

21.06.2019 4-III-686/4-O-19/SV 

ODLOČBA 

Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za okolje 
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje 
Dunajska 48, 1000 Ljubljana 

Izdana odločba št. 35409-120/2019/13, z dne 
9.10.2019 iz katere izhaja, da NI potrebno 
izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

 
  















Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-64/2019/5
Datum: 27.6.2019

Na podlagi poziva TIURB d.o.o., izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K IZHODIŠČEM
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA  V OBČINI SELNICA OB DRAVI

1. Podatki o vlogi
Tiurb d.o.o. je z vlogo, št.4/2019 z dne 4.6.2019, prejeto dne 5.6.2019, pozvalo Ministrstvo, da 
izda mnenje k izhodiščem občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih 
objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva  v Občini Selnica ob Dravi.

Vlogi je bil priložen CD:
- Izhodišča za pripravo OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih 

kmetijskega gospodarstva (izdelal Tiurb d.o.o., št. 4/2019, marec 2019)
2. Mnenje 
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor. Ugotavljamo, da se predvideni 
OPPN nahaja izven zavarovanih enot kulturne dediščine.
K izhodiščem podajamo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,
Pripravila:
mag. Barbara Žižič Maja Bahar Didović
sekretarka generalna direktorica

Direktorata za kulturno dediščino
Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si

TIURB d.o.o.
info@ti-urb.si



Štefanova ulica  5, 1000 Ljubljana T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

Številka: 354-86/2019-4
Datum: 2. 7. 2019

Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za OPPN za gradnjo 
kmetijskih objektov na kmetiji z ID št. KMG - MID 1000288251 v Občini Selnica ob Dravi

V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje 
za OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji z ID št. KMG - MID 1000288251 v Občini 
Selnica ob Dravi s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni 
laboratorij za zdravje, okolje in hrano.

Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:                                                                              dr. Marjeta Recek
Breda Kralj                                                                 vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih                  
višja svetovalka II                                                                          bolezni, okolje in hrano

Priloge: 
- strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-19 / 
NP – 1905580 z dne 28. 6. 2019.

Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si

TIURB d.o.o.
Jezdarska 3
2000 Maribor

E-pošta: info@ti-urb.si



 

 

 

Republika Slovenija Številka: 212b-09/1649-19 / NP – 1905580 

MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE Povezava: 354-86/2019-2 

ga. Breda Kralj DANTE-212b-DZ19MZ_OPPN za kmetijo KMG-MID 100288251, Selnica ob Dravi_CPVO_1905580 

Štefanova ul. 5 

1000  LJUBLJANA Maribor, 28.06.2019 

 

 

ZADEVA:  Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje in konkretne 

smernice za OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji z ID št. KMG-MID 

100288251 v Občini Selnica ob Dravi 

 

Z dopisom št. 354-86/2019-2 ste nas 07.06.2019 zaprosili za strokovno mnenje k izhodiščem za OPPN za 

gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji z ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob Dravi s stališča 

naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.  

 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo prejeto na CD:  

 OPPN na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe za gradnjo kmetijskih objektov 

(kombiniran hlev za govedo) na kmetiji Lep - izhodišča, št. 4/2019, TIURBI d.o.o. Maribor, marec 

2019, s prilogami (OPPN). 

 

Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17 

(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za OPPN treba izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne 

smernice. 

 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, pri čemer 

smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede: 

 

1. Značilnosti OPPN:  

 Na območju obstoječe kmetije se v prvi fazi načrtuje gradnja kombiniranega hleva za govedo za 45 

krav molznic in 45 telet (mlade živine in plemenskih telic), skupno okoli 90 glav goveje živine; 

 Predviden je sistem kompostnega hleva oz. hleva na globoki nastilj, kjer imajo živali na voljo velik 

skupen prostor za ležanje brez ovir in pregrad; 

 V drugi fazi je predvidena gradnja hleva za mlado pitano govedo za 35 pitancev (bikov oz telic); 
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 Poseg je predviden na vzhodnem delu območja površin podeželskega naselja z namensko rabo (SK), 

ki meji na kmetijske površine (K1);  

 OPPN zajema zemljišče velikosti okoli 0,4 ha s parcelnimi št. 248, 249/1, 249/2, 264/1, 264/5, 266/1 in 

266/3 vse k.o. Gerečja vas; 

 Za OPPN verjetno ne bo treba izdelati poročila o vplivih na okolje. 

 

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta: 

 z OPPN se ureja del območje površin podeželskega naselja (SK), zato s stališča VZL ne 

predvidevamo neposrednih vplivov iz okolja;  

 sosednja območja kmetijskih površin so takšnega značaja, da poseg s stališča VZL ne bo imel 

pomembnega daljinskega vpliva na ta območja in obratno; 

 poseg pa lahko ima manjše daljinske vplive zaradi kakovosti zunanjega zraka (vonjav) na kmetijsko 

stanovanjsko območje vzhodno od obstoječe kmetije NRP (SK), vendar ocenjujemo, da povečanje 

obstoječe dejavnosti na lokaciji ne bo bistveno poslabšalo bivalnih pogojev na tem območju. 

 OPPN se nahaja na II. VVO, kjer je gradnja takšnih objektov izjemoma dovoljena če se zanje izda 

vodno soglasje, zato lahko pričakujemo vplive na podzemno vodo in posledično na oskrbo prebivalcev 

s kakovostno pitno vodo. 

 

3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta: 

 OPPN bo verjetno imel skupaj z obstoječimi plani kumulativne in sinergijske vplive na okolje, ki pa s 

stališča VZL ne bodo bistveni; 

 zaradi OPPN se ne bo bistveno spremenil promet na tem območju, zato ne predvidevamo povečanja 

kumulativnih in sinergijskih obremenitev širšega območja zaradi prometa; 

 z OPPN se nebistveno zmanjšujejo kmetijske površine, zato ne pričakujemo vplivov na oskrbo 

prebivalstva s kakovostno lokalno pridelano hrano; 

 z OPPN se ne zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo. 

 

Na osnovi pregleda zgoraj navedene dokumentacije in izvedenega postopka ugotavljanja verjetnosti 

pomembnejših vplivov izvedbe plana s stališča VZL podajamo naslednje konkretne smernice. 

OPPN s svojo dejavnostjo lahko predstavlja vir emisij v zrak, hrupa v okolje, ter obremenitev tal in 

podtalnice zaradi odpadnih vod oziroma ravnanja z gojem in gnojevko, zato je treba za preprečevanje 

vplivov na okolje upoštevati naslednje ukrepe: 

- s stališča kakovosti zunanjega zraka z ukrepi kot so umeščanje prezračevalnih naprav ter skladišč 

gnoja in gnojevke stran od stanovanjskih objektov (vzhodna stran hleva) preprečiti širjenje vonjav 

proti stanovanjskim objektom; 

- s stališča varovanja pred hrupom naprave, ki povzročajo hrup (prezračevanja, kompresorji, mlini 

ipd.) umestiti na lokacije (vzhodna stran hleva) usmerjene stran od stanovanjskih objektov;  
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- s stališča varovanja tal in podzemne vode je treba na osnovi analize tveganja za pozemne vode 

predvideti ukrepe za preprečevanje onesnaženja tal in podtalnice in posledično oskrbe prebivalcev 

s kakovostno pitno vodo. Pri izgradnji gnojišča, zbiralnika gnojnice in gnojevke mora biti dno 

objekta najmanj 2 m nad najvišjo gladino podzemne vode, objekti pa morajo biti vodotesni. 

 

 

Sklepno mnenje: 

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da za OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetiji z 

ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob Dravi s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi 

pred vplivi iz okolja ni potrebna celovita presoja vplivov na okolje, kljub temu pa je za sprejemljivost plana 

pri prijavi projektne dokumentacije treba upoštevati zgoraj navedene konkretne smernice. 

 

 

 

Mnenje sestavil: 

Matjaž Roter, inž. grad. 

 

 
 ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR 
  Vodja: 

  

 mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.  
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Številka: 35409-120/2019/13
Datum: 9. 10. 2019

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 
21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 
108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 
110. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), prvega 
odstavka 101.a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-
ZDru-1, 8/10 ZSKZ-B, 46/14, 21/18-ZNOrg in 31/18) in 145. člena Zakona o splošnem 
upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UBP2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 
82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite presoje 
njihovih vplivov na okolje, za pripravo OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih 
zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob Dravi, 
pripravljavcu plana Občini Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, ki jo po 
pooblastilu zastopa TIURB d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, naslednjo 

ODLOČBO

1. V postopku priprave in sprejemanja OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih 
zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob 
Dravi, pripravljavcu plana Občini Selnica ob Dravi, celovite presoje vplivov na okolje ni 
treba izvesti. 

2. Pripravljavcu plana Občini Selnica ob Dravi ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti 
na varovana območja za plan naveden pod zaporedno številko 1. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

Obrazložitev

Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju 
ministrstvo) je dne 22. 5. 2019 prejelo vlogo podjetja TIURB d. o. o. (dopolnitev dne 10. 7. 2019) 
za izdajo odločbe ali je za prostorski akt, ki je v pripravi, potrebno izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje. Vloga se je nanašala na pripravo OPPN za gradnjo kmetijskih 
objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 v 
Občini Selnica ob Dravi (v nadaljevanju OPPN kmet. objekti Selnica ob Dravi). Vlogo je vložil 
pooblaščenec TIURB d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor za stranko Občino Selnica ob 
Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi (v nadaljevanju stranka).

Vlogi je bila predložena naslednja dokumentacija, ki je bila podlaga za vodenje postopka:
- Vloga Tiurb d. o. o., 21. 5. 2019, Pooblastilo Občine Selnica ob Dravi, št. 020-2/2019, 

25. 4. 2019,
- OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega 

gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 v Občini Selnica ob Dravi, št. projekta 
4/2019, maj 2019, TIURB d. o. o.,

- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) št. 350-5/2019/19, 
29. 5. 2019,
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- Mnenje zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) št. 4-III-686/4-O-19/SV, 21. 6. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kulturo (MK) št. 35012-64/2019/5, 27. 6. 2019,
- Mnenje Ministrstva za zdravje (MZ) št. 354-86/2019-4, 2. 7. 2019 in mnenje 

Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (NLZOH) št. 212b-09/1649-19/NP-
1905580, 28. 6. 2019,

- Mnenje Direkcije RS za vode (DRSV) št. 35020-59/2019-3, 9. 7. 2019,
- Mnenje Direkcije RS za vode (DRSV) št. 35020-59/2019-5, 22. 8. 2019,
- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave (ZRSVN) št. 4-III-686/6-O-19/SV, 9. 9. 2019,
- Mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP) št. 350-5/2019/50, 

11. 9. 2019.

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1) je treba v postopku priprave 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu plan), katerega 
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se 
ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za 
plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje, 
za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali, 
če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem 
odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če 
ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje. 

Ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora v 21. dneh 
(na podlagi mnenj nosilcev urejanja prostora), po določilu 110. člena ZUreP-2, odloči ali je za 
plan ali njegovo spremembo, treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje.  

Stranka je vlogo vložila dne 22. 5. 2019, ko so veljala določila ZUreP-2. Dne 1. 6. 2018 so se 
začela uporabljati določila Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2), in ker je bil sklep o začetku 
priprave obravnavanega plana sprejet 19. 4. 2019, objavljen 26. 4. 2019, velja, da se ta 
postopek vodi po določilih ZUreP-2. 

Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov 
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba 
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju 
Uredba). 

Ministrstvo je gradivo, ki je bilo predloženo preučilo in ugotovilo, da se s pripravo OPPN kmet. 
objekti Selnica ob Dravi ne načrtuje poseg iz Uredbe iz Priloge 1 iz rubrike PVO1. Ministrstvo je 
v ugotovitvenem postopku ugotovilo, da za obravnavani plan ni treba izvesti presoje vplivov na 
okolje na podlagi 51. člena ZVO-1 v povezavi z Uredbo, Prilogo 1 iz rubrike PVO1 (vrste 
posegov v okolje, za katere je presoja vplivov na okolje obvezna). Navedeno pomeni, da 
presoja vplivov na okolje ni potrebna, zato posledično tudi celovita presoja vplivov na okolje ni 
potrebna. 

Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) se celovita presoja 
vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, 
posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje, sami po sebi ali v 
povezavi z drugimi plani. 



3

Ministrstvo je ugotovilo, da območje OPPN kmet. objekti Selnica ob Dravi  ni na območju Natura 
2000 oziroma daljinski vpliv ni na teh območjih, je pa o pomembnosti vplivov izvedbe plana 
pridobilo mnenje ZRSVN. 

Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na okolje, skladno z določbami 
tretjega odstavka 40. člena ZVO-1, so določena z Uredbo o merilih ocenjevanja verjetnosti 
pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih 
sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/09, v 
nadaljevanju Uredba o merilih). 

Zavod RS za varstvo narave je dne 21. 6. 2019 poslal mnenje št. 4-III-686/4-O-19/SV in dne 9. 
9. 2019 mnenje št. 4-III-686/6-O-19/SV iz katerih izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti in da izvedba plana ne bo 
pomembno vplivala na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost. 

Ministrstvo za kulturo je dne 27. 6. 2019 poslalo mnenje št. 35012-64/2019/5 iz katerega izhaja, 
da ugotavljajo, da se predvideni OPPN nahaja izven zavarovanih enot kulturne dediščine in k 
izhodiščem podajajo pozitivno mnenje. 

Direkcija RS za vode je dne 9. 7. 2019 poslala konkretne smernice št. 35020-59/2019-3 in dne 
22. 8. 2019 konkretne smernice št. 35020-59/2019-5 iz katerih izhaja, da izvedba OPPN 
verjetno ne bo pomembneje vplivala na okolje z vidika upravljanja z vodami. 

Ministrstvo za zdravje je dne 2. 7. 2019 poslalo mnenje št. 354-86/2019-4 v katerem soglašajo z 
mnenjem Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-19/NP-
1905580 z dne 28. 6. 2019. V tem mnenju Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano 
ocenjuje, da s stališča njihove pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ni treba izvesti celovite 
presoje vplivov na okolje. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano je dne 29. 5. 2019 poslalo smernice št. 350-
5/2019/19 in dne 11. 9. 2019 prvo mnenje št. 350-5/2019/50. Iz smernic izhaja, da OPPN ne bo 
pomembno vplival na okolje z vidika kmetijstva, iz mnenja pa izhaja, da je predlagana rešitev za 
MKGP na primerni lokaciji.

Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorjev in meril iz 2. 
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov ter pomen in
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da pri izvedbi obravnavanega plana 
verjetno ne bo prišlo do pomembnih vplivov na okolje. Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo 
ocenjuje, da za obravnavani plan ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje skladno z 
določbami 40. člena ZVO-1, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te 
odločbe. 

V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka 
te odločbe. 

Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen 
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 
Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se 
pošlje po pošti. 

Postopek vodil:

Jernej Per                                                                                  mag. Tanja Bolte
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podsekretar                                                                  generalna direktorica Direktorata za okolje

Elektronsko vročiti:
- TIURB d. o. o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, info@ti-urb.si
- Občina Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, info@selnica.si

V vednost:
- Zavod RS za varstvo narave, zrsvn.oemb@zrsvn.si
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si



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

ŠT. NASLOVNIK Datum izdaje: Št. dokumenta: 

1 Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

29.5.2019 350-78/2019-2 -DGZR 

2 Ministrstvo za obrambo 
Direktorat za logistiko 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

29.5.2019 350-43/2019-2 

3 Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Drave 
Krekova ulica 17, 2000 Maribor 

9.7.2019 35020-59/2019-3 

4 Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

/ / 

5 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Direktorat za kmetijstvo 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

29.5.2019 350-5/2019/19 

6 Zavod za gozdove Slovenije 
OE Maribor 
Tyrševa 15, 2000 Maribor 

27.6.2019 350-8/2019-2 

7 Ministrstvo za kulturo 
Direktorat za kulturno dediščino 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

27.6.2019 35012-64/2019/6 

8 Zavod RS za varstvo narave 
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana 

13.6.2019 4-III-686/2-O-19/SV 

9 Elektro Maribor d.d. 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

11.9.2019 3901-41/2019-3 

10 Telekom Slovenije, d.d. 
Sektor za upravljanje omrežja 
Center za vzdrževanje omrežja Maribor 
Titova cesta 38, 2000 Maribor 

31.5.2019 
17610202-

00121201905220009 

11 Komunala Odtok d.o.o. 
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor  

28.5.2019 GJS/MNE/19-9 

12 CATV Selnica – Ruše d.o.o. 
Mariborska cesta 25, 2352 Maribor 

30.5.2019 SMERNICE k OPPN 

13 Občina Selnica ob Dravi 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

/ 
povratnica št. 

RA 4537 5547 7 SI 
z dne 22.5.2019 

14 Mariborski vodovod d.d. 
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 

3.6.2019 7345/II/4 

  



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-78/2019-2 - DGZR
Datum: 29. 05. 2019

Na podlagi vloge TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi (v nadaljevanju vlagatelj), št. 4/2019 z dne 
21. 5. 2019, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 
tretjega odstavka 273. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) ter na 
podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega odstavka 49. člena Zakona 
o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 61/17-GZ) naslednje

SMERNICE
za izdelavo OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih 

kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 

Vlagatelj je z vlogo, št. 4/2019 z dne 21. 5. 2019, ki smo jo prejeli 22. 5. 2019, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku 30 dni poda 
smernice za izdelavo OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega 
gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CD z osnutkom 
občinskega podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Pri pripravi OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega 
gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 je treba s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami smiselno upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.



Pri pripravi OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega 
gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251 je treba s področja varstva pred požarom smiselno 
upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. 
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje 
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi 
zagotovitve virov vode za gašenje;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

V točki 2 pod naslovom Vodovodno omrežje ste navedli, da se za zagotavljanje pitne in požarne 
vode na obravnavanem območju nahaja obstoječe vodovodno omrežje. V točki 5 pod naslovom 
Vodovodno omrežje pa je navedeno, da je območje OPPN možno priključiti na obstoječi 
vodovodni cevovod v bližini ureditvenega območja in da se predvidi nov priključek iz 
obstoječega cevovoda. Da je vodovodno omrežje šele predvideno, je razvidno tudi iz grafičnega 
prikaza. V poglavju Varstvo pred požarom piše, da je voda potrebna za gašenje požara 
zagotovljena s hidrantnim omrežjem. V predlogu naj se opredeli dejansko stanje. Če 
hidrantnega omrežja ne bo, je treba zagotoviti druge vire vode za gašenje.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, Maribor (info@ti-urb.si).





















Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-64/2019/6
Datum: 27.6.2019

Na podlagi poziva TIURB d.o.o., izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

SMERNICE K OSNUTKU
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH KMETIJSKEGA 
GOSPODARSTVA  V OBČINI SELNICA OB DRAVI

1. Podatki o vlogi
Tiurb d.o.o. je z vlogo, št.4/2019 z dne 21.5.2019, prejeto dne 22.5.2019, pozvalo Ministrstvo, 
da izda smernice k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih 
objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva  v Občini Selnica ob Dravi.

Vlogi je bil priložen CD:
- Izhodišča za pripravo OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih 

kmetijskega gospodarstva (izdelal Tiurb d.o.o., št. 4/2019, marec 2019)
2. Smernice
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor. V samem območju urejanja ni enot 
nepremične kulturne dediščine. Konkretnih smernic za načrtovanje, ki bi izhajale iz varstvenih 
režimov, nimamo. 

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič Maja Bahar Didović
sekretarka generalna direktorica

Direktorata za kulturno dediščino
Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si

TIURB d.o.o.
info@ti-urb.si
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PRVA MNENJA 
 

ŠT. NASLOVNIK Datum izdaje: Št. dokumenta: 

1 Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

16.9.2019 350-78/2019-4 - DGZR 

2 Ministrstvo za obrambo 
Direktorat za logistiko 
Sektor za gospodarjenje z nepremičninami 
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana 

24.9.2019 350-43/2019-4 

3 Ministrstvo za okolje in prostor 
Direkcija RS za vode, 
Sektor območja Drave 
Krekova ulica 17, 2000 Maribor 

22.10.2019 35024-78/2019-2 

4 Ministrstvo za okolje in prostor 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana 

27.6.2019 35034-8/2019/4/10922-02 

5 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
Direktorat za kmetijstvo 
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana 

11.9.2019 350-5/2019/50 

6 Zavod za gozdove Slovenije 
OE Maribor 
Tyrševa 15, 2000 Maribor 

5.9.2019 350-8-2019-4 

7 Ministrstvo za kulturo 
Direktorat za kulturno dediščino 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

17.10.2019 35012-64/2019/9 

8 
Elektro Maribor d.d. 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

/ 
povratnica št.: 

RA 4858 6320 9 SI 
z dne 3.9.2019 

9 Komunala Odtok d.o.o. 
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor  

10.9.2019 GJS/MNE/19-21 

10 
CATV Selnica – Ruše d.o.o. 
Mariborska cesta 25, 2352 Maribor 

/ 
povratnica št: 

RA 4858 6316 9 SI 
z dne 3.9.2019 

11 
Občina Selnica ob Dravi 
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi 

/ 
povratnica št.: 

RA 4858 6318 6 SI 
z dne 3.9.2019 

12 Mariborski vodovod d.d. 
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor 

5.9.2019 11699/II/4 

 
 

 

  



REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-78/2019-4 - DGZR
Datum: 16. 09. 2019

Na podlagi vloge TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi (v nadaljevanju vlagatelj), št. 4/2019 z dne 2. 
9. 2019, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. 
člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list RS, št. 
61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega 
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in 
61/17-GZ) naslednje

MNENJE
k osnutku OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih 

kmetijskega gospodarstva z ID št. KMG-MID 100288251

Vlagatelj je z vlogo, št. 4/2019 z dne 2. 9. 2019, ki smo jo prejeli 3. 9. 2019, pozval Ministrstvo 
za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje k osnutku 
OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z ID št. 
KMG-MID 100288251. Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CD s predlogom občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega 
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem 
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.

Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem opredeljena vsebina s področja 
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba vsebino, 
zaradi spremenjene zakonodaje, spremeniti:

- črta se besedilo drugega odstavka 26. člena osnutka odloka in enako besedilo v 
poglavju Varstvo pred požarom besedilnega dela. Obrazložitev: na podlagi 122. člena 
Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) preneha veljati Pravilnik o 
zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 49/13, 61/17-GZ), ki pa 
se uporablja do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi Gradbenega zakona.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, Maribor (info@ti-urb.si).



























Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-64/2019/9
Datum: 17.10.2019

Na podlagi poziva TIURB d.o.o., izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena Zakona o 
varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA ZA GRADNJO KMETIJSKIH 
OBJEKTOV NA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA  V OBČINI 

SELNICA OB DRAVI

1. Podatki o vlogi

Tiurb d.o.o. je z vlogo št. 4/2019 z dne 2.9.2019, prejeto dne 3.9.2019, pozvala Ministrstvo, da 
izda mnenje k osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta za gradnjo kmetijskih 
objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva  v Občini Selnica ob Dravi.

Vlogi je bilo priloženo:
- OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega 

gospodarstva -osnutek (izdelal Tiurb d.o.o., št. 4/2019, september2019)

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih 
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf

TIURB d.o.o.
info@ti-urb.si



2/2

(dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016).
Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-64/2019/ 6 z dne 27.6.2019.

3. Mnenje 

V samem območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine, zato z vidika varstva 
kulturne dediščine nimamo pripomb in dajemo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič Maja Bahar Didović
sekretarka generalna direktorica

Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si  
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si
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DRUGA MNENJA 
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5. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV OBČINSKEGA PODROBNEGA NAČRTA 

 
RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN 
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom (v nadaljevanju OPPN) se načrtuje prostorska 
ureditev oz. širitev kmetije Lep. Z OPPN bo pridobljena osnova za pridobitev gradbenega 
dovoljenja za izvedbo kombiniranega hleva za govedo in hleva za pitano govedo ter ureditev 
območja s potrebno prometno in komunalno infrastrukturo. 
Lastnik bi želel izboljšati pogoje delovanja kmetije, zato predvideva izvedbo kombiniranega hleva 
za govedo in hleva za pitano govedo. Obstoječe hlev bi se uporabil za druge namene, saj ga ni 
možno sodobno tehnološko opremiti. V prihodnosti pa se predvideva tudi povečanje GVŽ (skupno 
število bo 125 GVŽ). 
Prav tako je obstoječi hlev lociran v središču vasi. Tik ob hlevu je precej prometna občinska cesta, 
na prečni strani poljska pot, na drugi dovozna pot do stanovanjskih hiš. Zaradi tega ni mogoče 
urediti nemotenega izpusta za živali, prav tako pa ni mogoče ograditi objekta in s tem preprečiti 
nezaželen dostop. Vsi ti razlogi, so pripeljali do dejstva, da v kolikor želi kmetija še naprej 
gospodariti in ob tem tudi ohraniti zdravje zaposlenih, kakor tudi zdravje živali potrebuje nov hlev. 
Namen investitorja je v prvi fazi izvedba hleva za govedo (kombiniran hlev) in v drugi fazi še hlev 
za pitano govedo. 
Načrtuje se, da bo v kombiniranem hlevu za govedo (prva faza) prostora za 45 krav molznic in 45 
telet (mlade živine in plemenskih telic. Torej skupaj nekje 90 glav goveje živine.  
Predviden je sistem kompostnega hleva oz. hleva na globoki nastilj, kjer imajo živali na voljo velik 
skupen prostor za ležanje brez ovir in pregrad.  
V hlevu za mlado pitano govedo (druga faza) bi se uredil prostor za 35 pitancev (bikov oz. telic). 
 
PODLOGA ZA PRIPRAVO OPPN IN POSTOPEK PRIPRAVE 
Kmetija Lep je vpisana v register kmetijskih gospodarstev s št. KMG-MID 100288251. Nosilec 
kmetije je obvezno pokojninsko in invalidsko zavarovan na podlagi 17. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 - ZSVarPre-C, 
101/13-ZIPRS1415, 44/14-ORZPIZ206, 85/14-ZUJF-B, 95/14-ZUJF-C, 90/15-IUPTD, 102/15, 
23/17, 40/17 in 65/17). S tem je izpolnjen pogoj iz točke a) četrtega odstavka 3.ea člena Zakona o 
kmetijskih zemljiščih (v nadaljevanju: ZKZ) za začetek postopka priprave OPPN za načrtovanje 
kmetijskih objektov, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti (stavbe za rejo živali), na 
kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe.  
 
Postopek priprave OPPN, ki poteka skladno z določbami Zakona o urejanju prostora, se je začel s 
»Sklepom o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) za gradnjo 
kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiščih kmetijskega gospodarstva z id. št. KMG-MID 
100288251.«, ki ga je dne 19.04.2019 sprejela županja Občine Selnica ob Dravi. Sklep o začetku 
postopka je objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku, št. 9/2019. 
 
OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti ter 
prometne, energetske, komunalne in druge ureditve. 
Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z geodetskim načrtom obsega parcele v 
velikosti cca 0,4 ha in zajema naslednje parcele: 248, 249/1, 249/2, 264/1, 264/5,  266/1 in 266/3 
vse k.o. 630 Gerečja vas.  
Ureditveno območje OPPN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture poseže 
izven območja OPPN. 
 
UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR  
Lokacija hleva bi bila stran od stanovanjskih objektov, ob že zgrajene spremljajoče kmetijske 
objekte (koritasti silos, senik). Na novo predvideni lokaciji je dovolj prostora za manipulacijo s 
kmetijskimi stroji ob krmljenju in nastiljanju živalim. Prav tako se lahko na predvidenem območju 
uredijo izpusti za živali.  
 
 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-3693
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3549
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3675
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-1808
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3442
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-3951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-3499
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-4087
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1209
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2004
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-3064
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PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO Z OBČINSKIM PODROBNIM PROSTORSKIM 
NAČRTOM 
 
OPIS NAČRTOVANIH PROSTORSKIH UREDITEV 
Znotraj območja OPPN so dovoljene gradnje kmetijskih stavb, vendar brez spremembe  namenske 
rabe zemljišča. Izgradnja območja je možna postopoma in sicer glede na potrebe kmetije.  
Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene naslednje dejavnosti oziroma gradnje stavb, ki 
so po Uredbi o razvrščanju objektov uvrščene v posamezne skupine:  

- stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje po 
predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, 

- stavbe za rastlinsko predelavo, 
- stavbe za skladiščenje pridelka, 
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe in objekti. 

Znotraj ureditvenega območja OPPN je v skladu z veljavno Uredbi o razvrščanju objektov 
dovoljena tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov:  
- gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč 
(prometna, komunalna in energetska infrastruktura) 
- drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti 
- drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje. 
Primarnega pomena je izgradnja dveh novih kmetijskih stavb (hlevov). Znotraj območja je 
dovoljena tudi izgradnja spremljajočih objektov (gnojna jama, nadstrešek ter ostale potrebne 
vsebine v skladu z dopustnimi dejavnostmi).  
 
OBLIKOVANJE OBJEKTOV 
Objekta sta maksimalnih dimenzij 15,00m x 22,00m in 30,00m x 50,00m. Maksimalna višina 
objektov je 12,00m. Etažnost objekta se prilagaja glede na dejavnost in se določa znotraj 
opredeljene maksimalne višine objekta.. Streha je dvokapnica z usmerjenostjo slemena v daljši 
smeri objekta, in naklona min 10º.  
Zaradi tehnoloških zahtev so možna tudi manjša odstopanja od navedenih vsebin in dimenzij. 
Osnovne karakteristike objektov bodo vezane na tehnologijo in obstoječo pozidavo. 
 
UREJANJE ODPRTEGA PROSTORA 
Ureditev prostih in zelenih površin izhaja iz funkcionalno oblikovalske razporeditve objektov, 
parkirišč in dovoznih cest. Uredijo se tlakovane in asfaltirane površine, ki jih dopolnjujejo zelene 
površine. Zelene površine sestavljajo drevesa, grmovnice in tratne površine. 
 
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA 
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO 

OPIS PROMETNIH UREDITEV 
Prometno se bo območje OPPN-ja priključevalo preko obstoječega priključka (ureditev obstoječega 
priključka v skladu s pravilnikom o cestnih priključkih) na občinsko cesto – 863671. 
 
OPIS KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA 
Območje urejanja bo opremljeno s komunalno opremo, ki obsega omrežje in naprave za oskrbo s 
pitno vodo ter omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo.  
 
Vodovodno omrežje 
Območju OPPN je možno priključiti na obstoječi vodovodni cevovod PEHD DN 63 pri naslovu Fala 
8/a. Ker je predviden hlev z živino in s tem povezana večja potreba po pitni vodi, je smiselno 
podaljšanje vodovodnega cevovoda PEHD DN 90 od naslova Črešnjevec ob Dravi 34/b do 
predvidenih objektov. 
 
Elektroenergetsko omrežje 
Priključna moč predvidenih objektov je 1 x 3 x 25A, 17 kW. 
Območju OPPN je možno priključiti na obstoječo NNRO (na robu zemljišča s parcelno št. 222/2, 
k.o. 680 Gerečja vas), napajano iz obstoječe transformatorske postaje TP 20/0,4 kV Fala 2 (t-460, 
l-03 Selnica).  



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

 
 

Št. projekta 4/2019  22 
 

Transformatorska postaja TP 20/0,4 kV Fala 2 (t-460, l-03 Selnica) se napaja z električno energijo 
iz razdelilne transformatorske postaje RTP 110/20 Ruše izvod DV 20 KV Lovrenc. 
Postaviti je potrebno novo prostostoječo priključno merilno omarico ( PMO) za potrebe gradnje 
kmetijskih objektov ter vgraditi ustrezno merilno napravo in tarifne varovalke. Zgraditi je potrebno 
novi nizkonapetostni kabelski priključek iz obstoječe NNRO do nove PMO. Pridobiti je potrebno 
upravno in projektno dokumentacijo za novi nizkonapetostni kabelski priključek. Pridobiti 
služnostne pogodbe za zemljišča, čez katere bo potekala trasa novega nizkonapetostnega 
priključka.  
 
Odvajanje odpadnih voda 
Gnojnica in tehnološke vode iz objekta se naj zbirajo v jamah za gnojevko. Zbirni kanali v hlevu in 
jame v morajo biti ustreznih dimenzij in zmogljivosti glede na vrsto in število živali. Biti morajo 
stabilni, odporni na gnojevko, odporni proti mehanskim, toplotnim in kemičnim vplivom, ter 
vodotesni v skladu z veljavnim standardom. 
Komunalne odpadne vode iz objekta se naj odvajajo v obstoječo nepretočno greznico 
stanovanjskega objekta oz. predvideno malo komunalno čistilno napravo. 
Odvajanje padavinskih vod iz predvidenih objektov in utrjenih površin, se obvezno izvede ločeno v 
interno padavinsko kanalizacijo, ki se zaključuje v vodotok oz. površinski odvodnik ali lokalno 
ponikanje. 
Padavinske vode iz strešin in cestne infrastrukture se morajo predhodno očistiti v peskolovih, 
padavinske vode iz manipulativnih površin in parkirnih površin pa v lovilcu lahkih tekočin (SIST EN 
858/1-2). 
Upošteva naj se princip vzdržne odvodnje, s čimer se na mestu nastanka prestreže in sprosti nazaj 
v krajino čim večji del padavinskih vod. 
Za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje ali uporabo 
objekta, si je potrebno pridobiti mnenje upravljavca komunalne infrastrukture. 
 
 
REŠITVE IN UKREPI ZA VARSTVO OKOLJA IN NARAVNIH DOBRIN, OHRANJANJE NARAVE 
IN VARSTVA KULTURNE DEDIŠČINE, REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO 
PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMIREŠITVE, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED 
POŽAROM 
 
Varstvo kulturne in naravne dediščina 
Ureditveno območje OPPN se nahaja izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine. 
Na ureditvenem območju OPPN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij pomembnih 
za biotsko raznovrstnost. 
 
Varstvo voda in tal 
Ureditveno območje se nahaja v ožjem območju zajetij pitne vode z oznako “VVO II”, zato je treba 
pri načrtovanju dosledno upoštevati omejitve in pogoje iz veljavnega predpisa. 
Projektni dokumentaciji za pridobitev mnenja je s strani Kmetijsko svetovalne službe pristojnega 
Živinorejskega zavoda treba priložiti ustrezni program z gnojilnim načrtom (Ekološka presoja vpliva 
reje živali na okolje), iz katerega mora biti razvidno predvsem: 
- potrebna kapaciteta predvidenega skladišča za polletno skladiščenje gnojevke in morebitnega 
odpadnega nastilja, 
- možnost neobremenjenega gnojenja z upoštevanjem končnega staleža živali ter 
- zadostnost in lokacija razpoložljivih kmetijskih površin za predvideno gnojenje. 
Iz ekološke presoje vpliva reje živali na okolje mora biti jasno razvidno, da s predvideno naložbo 
kmetijsko gospodarstvo ne bo prekoračilo mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Uradni list RS, št. 72/06, 32/11, 22/13 in 
79/15) in Uredbo o varstvu voda pred onesnaženjem z nitrati iz kmetijskih virov (Ur. l. RS, št. 
113/09, 5/13, 22/15 in 12/17). 
 
Končni izkopi gradbene jame na ožjem vodovarstvenem območju so v skladu z Uredbo o 
vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06, 32/11, 
22/13 in 79/15) dovoljeni, če so izvedeni najmanj 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. 
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Neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode je v skladu s 64. členom ZV-1 
prepovedano, zato je treba padavinske vode iz obravnavanega območja, če ne obstaja možnost 
priključitve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati preko ponikovalnic, ki naj bodo locirane izven 
vpliva povoznih in manipulativnih površin. V primeru, da ponikanje zaradi geološke sestave 
zemljine ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok oziroma površinski odvodnik, 
če tega ni, pa kontrolirano z razpršenim razlivanjem po terenu preko ustrezno velikega 
zadrževalnika deževnice. 
 
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka iz utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin 
objektov in vsebuje usedljive snovi, je treba v skladu z Uredbo o vodovarstvenem območju za 
vodno telo vodonosnika Selniška dobrava (Ur. l. RS, št. 72/06, 32/11, 22/13 in 79/15) in Uredbo o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 
64/12, 64/14 in 98/15) zajeti in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in 
lovilniku olj (SIST EN 858). 
 
Varstvo tal in kmetijskih zemljišč 
Pri gradnji objektov se zgornji sloj, rodovitni sloj tal odstrani in deponira ločeno od nerodovitnih tal 
ter uporabi za rekultivacije, zunanje ureditve ali izboljšanje kmetijskih zemljišč. 
 
Varstvo pred hrupom 
Skladno z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju se ureditveno območje 
OPPN nahaja v območju IV. stopnje varstva pred hrupom. 
 
Varstvo pred onesnaženjem zraka 
Predvideni objekti ne smejo predstavljati možnosti povečanja onesnaženja zraka. Za zmanjšanje 
negativnih vplivov na zrak na najmanjšo mogočo mero je potrebno upoštevati veljavne predpise. 
 
Gradnja se organizira in izvaja tako, da se prepreči dodatno onesnaževanje zraka, na kar vplivajo 
izbira delovnih strojev in transportnih vozil ter vremenske razmere med gradnjo. 
 
Poskrbi se za:  
- vlaženje materiala, nezaščitenih površin in prevoznih poti v vetrovnem in suhem vremenu;  
- preprečevanje raznosa materiala z gradbišč;  
- čiščenje vozil pri vožnji z gradbišča na javne prometne ceste;  
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz. 
 
Varstvo pred požarom 
Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja 
zelo majhna. Možnost za nastanek požara ne obstaja, verjetnost vžiga je minimalna. V kolikor 
izbruhne požar se zelo počasi širi ali pa ugasne. Zelo malo gorljivega materiala je zajetega v 
požaru, v glavnem je to zgornji sloj podrasti. 
 
Doseganje predpisane ravni požarne varnosti mora izhajati iz načrta požarne varnosti. 
 
Načrt požarne varnosti je sestavni del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. Povzetek vsebine načrta požarne varnosti, mora biti naveden v obrazcu Izkaz požarne 
varnosti stavbe. Izkaz požarne varnosti stavbe je obvezna priloga dokazila o zanesljivosti objekta. 
 
Voda potrebna za gašenje požara v stavbah bo zagotovljena iz obstoječega hidrantnega omrežja. 
V kolikor obstoječe hidrantno omrežje ne zadostuje, bodo zagotovljeni drugi viri vode za gašenje v 
skladu z načrtom požarne varnosti. 
 
Za omejitev širjenja požara pri stavbah v ureditvenem območju bodo požarni ukrepi opredeljeni v 
drugih načrtih, ki izkazujejo zanesljivost objekta. Stavbe morajo biti projektirane in grajene tako, da 
je ob požaru na voljo zadostno število ustrezno izvedenih evakuacijskih poti in izhodov na ustreznih 
lokacijah, ki omogočajo hiter in varen umik. Z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte je potrebno zagotoviti ustrezne odmike med mejo parcel in med objekti ter potrebne 
protipožarne ločitve. 
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Intervencija bo zagotovljena preko cestnega priključka in manipulativnih površin po vsem območju 
OPPN. Kinematični elementi cestnega priključka morajo zagotavljati prevoznost tipičnim vozilom 
kot tudi komunalnemu 3 osnemu vozilu, gasilskemu vozilu ipd. Takšnim obremenitvam mora 
»slediti« tudi dimenzioniranje nosilne konstrukcije. 
 
Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 
Na obravnavanem območju ni predvidenih ukrepov za  potrebe obrambe. 
 
Obravnavano območje se nahaja na erozijskem območju z običajnimi zaščitnimi ukrepi in na ne 
plazovitem območju. Obravnavano območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost in 
visoka podtalnica. 
 
Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 
0,100 g. Tveganje nastanka plazov zaradi potresa je v tem območju srednje. V projektni 
dokumentaciji je k temu primerno potrebno predvideti tehnične rešitve gradnje. 
 
Na obravnavanem območju obstaja možnost razlitja nevarnih snovi (olja, goriva). Za tak primer je 
potrebno pripraviti načrt za hitro ukrepanje in voditi evidenco o nevarnih snoveh. Možnost razlitja 
nevarnih snovi v času gradnje objekta se zmanjša na minimalno ob upoštevanju sledečega:  
- nadzor tehnične usposobljenosti vozil in gradbene mehanizacije, 
- nadzor nad uporabo in skladiščenjem goriv ter motornih in strojnih olj, 
- nadzor nad ravnanjem z odstranjenimi gradbenimi elementi z obstoječih utrjenih površin in 
objektov, 
- nadzor nad ravnanjem z odpadno embalažo in ostanki gradbenih in drugih materialov. 
 
Odpadki 
Ravnanje s komunalnimi odpadki se vrši skladno z veljavno zakonodajo določili občinskega odloka 
s področja ravnanja s komunalnimi odpadki. 
 
 
ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE TER DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA 
IZVAJANJE PODROBNEGA NAČRTA 
 
Etapnost gradnje 
OPPN se lahko izvaja v več etapah, ki so časovno medsebojno neodvisne. Vsaka etapa mora biti 
zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno 
ureditvijo in priključki ter zunanjimi ureditvami. 
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6. POVZETEK ZA JAVNOST 

 
 



B OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Območje OPPN
Z občinskim podrobnim prostorskim načrtom se načrtuje prostorska
ureditev oz. širitev kmetije Lep v naselju Selnica ob Dravi.
Območje OPPN obsega parcele oziroma dele parcel, na katerih se
izvedejo trajni objekti ter prometne, energetske, komunalne in druge
ureditve. Območje OPPN načrtovane prostorske ureditve skladno z
geodetskim načrtom obsega parcele oziroma dele parcel v velikosti cca
0,4 ha in zajema naslednje parcele v celoti ali delno: 248, 249/1, 249/2,
264/1, 264/5,  266/1 in 266/3 vse k.o. 630 Gerečja vas.

Umestitev predvidene uredite v prostor
Kmetija Lep je družinska kmetija, ki na tem prostoru kmetuje že več
desetletij. Družina se je intenzivno začela ukvarjati s kmetijstvom okoli
leta 1980. Gre za živinorejsko kmetijo, usmerjeno v pridelavo mleka in
vzerjo plemenskih telic.
Del obstoječega hleva je bil zgrajen že pred letom 1900, večkrat je bil
obnovljen in dograjen, nazadnje leta 2014. Kljub vsem rekonstrukcijam je
delo v njem fizično naporno, uporaba najnovejših tehnologij in načinov
reje pa onemogočena. Živalim se ne nudi bivalno okolje, kot se ga lahko
zagotovi v sodobnem hlevu. Lastnik bi želel izboljšati pogoje delovanja
kmetije in s tem tudi izboljšati vplive na okolico, zato predvideva izvedbo
novega kombiniranega hleva za govedo in hleva za pitano govedo.
Znotraj območja OPPN so dovoljene gradnje kmetijskih stavb, vendar
brez sprememb namenske rabe zemljišča. Izgradnja območja je možna
postopoma in sicer glede na potrebe kmetije.

Opis načrtovanih prostorskih ureditev
Znotraj ureditvenega območja OPPN so predvidene naslednje dejavnosti
oziroma gradnje stavb, ki so po Uredbi o razvrščanju objektov uvrščene
v posamezne skupine:
- stavbe za rejo živali, razen objektov, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje,
- stavbe za rastlinsko predelavo,
- stavbe za skladiščenje pridelka,
- druge nestanovanjske kmetijske stavbe in objekti.
Znotraj ureditvenega območja OPPN je v skladu z veljavno Uredbi o
razvrščanju objektov dovoljena tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih
objektov:
- gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno
opremljanje zemljišč (prometna, komunalna in energetska infrastruktura)
- drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti
- drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje.
Primarnega pomena je izgradnja dveh novih kmetijskih stavb (hlevov).
Znotraj območja je dovoljena tudi izgradnja spremljajočih objektov
(gnojna jama, nadstrešek ter ostale potrebne vsebine v skladu z
dopustnimi dejavnostmi).

Oblikovanje objektov
Objekta boda maksimalnih dimenzij 15.00m x 22.00m in 30.00m x
50.00m, višine do 12.00m ter etažnosti P.

Znotraj ureditvenega območja OPPN je dovoljena tudi gradnja gradbeno
inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč ali
služijo dejavnostim in niso v nasprotju z namensko rabo območja.

Znotraj ureditvenega območja OPPN je možna gradnja enostavnih in
nezahtevnih objektov skladno z obstoječo zakonodajo, za potrebe
kmetijske dejavnosti.

C NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN je seznanitev
javnosti s predlaganimi ureditvami.

Gradivo navedenega prostorskega akta bo razgrnjeno v času
od 4.11.2019 do vključno 6.12.2019 na občini Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Javna obravnava navedenega prostorskega akta bo v času javne
razgrnitve, v sredo 20.11. 2019 ob 16:30 uri, v Konferenčni sobi, v
pritličju Občine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4,Selnica ob Dravi.

V času javne razgrnitve in javne obravnave lahko k navedenemu
prostorskemu aktu podajo pripombe pravne in fiziče osebe. Pripombe
posredujejo pisno na občino Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2352
Selnica ob Dravi, na elektronski naslov info@selnica.si, jih vpišejo v
knjigo pripomb v prostorih javne razgrnitve ali podajo ustno na javni
obravnavi.

Gradivo bo v elektronski obliki objavljeno na spletni strani Občine Selnica
ob Dravi (https://selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/)

Rok za oddajo pripomb in predlogov poteče z zadnjim dnem navedene
javne razgrnitve.

Pripravljalec:

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Načrtovalec:

TIURB d.o.o.
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor

OBčINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAčRT
ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH

ZEMLJIščIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Z ID. šT. KMG-MID 100288251
V OBčINI SELNICA OB DRAVI

JAVNA RAZGRNITEV IN
JAVNA OBRAVNAVA

POVZETEK ZA JAVNOST

A POSTOPEK PRIPRAVE OBčINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAčRTA ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV
NA KMETIJSKIH ZEMLJIščIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Z
ID. šT. KMG-MID 100288251 V OBčINI SELNICA OB DRAVI

Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiŽčih

kmetijskega gospodarstva z id. Žt. KMG-MID 100288251 v občini
Selnica ob Dravi

(Medobčinski uradni vestnik, št. 9/2019)

Objava sklepa z izhodišči za pripravo OPPN,
pridobitev mnenj državnih nosilcev urejanja prostora o verjetnosti

pomembnejših vplivov OPPN na okolje in
pridobitev odločbe celovite presoje vplivov na oklje Ministrstva,

pristojnega za okolje

Priprava osnutka OPPN

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora

Dopolnitev osnutka OPPN

Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora

Dopolnitev osnutka OPPN

Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka OPPN

(4.11.2019-6.12.2019)

Javna obravnava
( 20.11.2019, ob 16:30)

Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve dopolnjenega
osnutka OPPN

Priprava predloga OPPN

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora

Priprava usklajenega predloga OPPN

Pridobitev potrditve predloga OPPN

Obravnava predloga OPPN na občinskem svetu

Sprejem odloka na občinskem svetu občine Selnica ob Dravi in
objava v Medobčinskem urednem vestniku
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