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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.

27/2019
(št. projekta)

Branko ČEPIĆ, u.d.i.a,
ZAPS 1790 A
(ime in priimek, strokovna izobrazba, id. številka)

Maribor, november 2019
(kraj in datum)
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II.

BESEDILO ODLOKA
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Na podlagi 268. v povezavi s 119. in 115. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17) ter 16. 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 spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja Gramoznice v Selnici ob Dravi
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) sprejmejo spremembe in dopolnitve Ureditvenega načrta območja gramoznice
v Selnici ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik št. 10/88) – v nadaljevanju: SD URN.
(2) SD URN je izdelan na podlagi 6. alineje 1. odstavka in 1. alineje 3. odstavka 2. člena Pravilnika o
vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta. Predmet SD URN je
določitev pogojev za pridobivanje in predelavo gramoza ter določitev pogojev za sanacijo
degradiranega prostora. SD URN se vodi v zbirki prostorskih aktov pod identifikacijsko št. 1441,
izdelalo ga je podjetje TIURB d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor.
(3) V skladu z drugo alinejo četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki določa, da se do začetka uporabe
storitev elektronskega poslovanja, ne glede na prvi odstavek 119. člena v postopku priprave odloka
ne uporabljajo določbe 115, člena ZUreP-2, je občina sprejela odlok po tem, ko je pridobila pozitivna
mnenja nosilcev urejanje prostora in ko je ministrstvo, pristojno za okolje, ugotovilo, da so vplivi
izvedbe predloga odloka na okolje sprejemljivi.
2. člen
(prostorske ureditve, ki se urejajo z SD URN)
Predmet SD URN je tekstualni in grafični del, s katerim se za ureditveno območje SD URN v celoti
spremeni Ureditveni načrt območja gramoznice v Selnici ob Dravi. S SD URN se določa:
- način pridobivanja gramoza in njegova predelava,
- način sanacije degradiranega prostora,
- območje za izgradnjo objektov za potrebe sanacije degradiranega prostora,
- oblikovanje objektov za potrebe sanacije degradiranega prostora,
- oblikovanje brežin in reliefa po končani sanaciji
- rekultivacijo in vzpostavitev kmetijskih zemljišč po končani sanaciji
3. člen
(vsebina in sestavni del SD URN)
SD URN obsegajo tekstualni in grafični del, ki sta izdelana v digitalni in analogni obliki:
KARTOGRAFSKI DEL
- Območje SD URN z obstoječim parcelnim stanjem
- Ureditvena in prometna situacija s prerezom v času delovanja gramoznice
- Ureditvena situacija s prerezi po končani sanaciji in rekultivaciji
- Komunalna situacija
- Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
SPREMLJAJOČE GRADIVO PROSTORSKEGA AKTA
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta
- Povzetek izhodišč
- Podatki iz prikaza stanja prostora, na katerih temeljijo rešitve akta
- Strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve akta
- Smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora
- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta
- Povzetek za javnost

II. OBMOČJE SD URN

4. člen
(območje SD URN)

(1) Območje SD URN obsega zemljišča Gramoznice Selnica ob Dravi v EUP DR-47, namenske rabe
L – območja mineralnih surovin.
(2) Območje SD URN, skladno z geodetskim načrtom, obsega zemljišča s parcelnimi številkami
oziroma dele zemljišč s parcelnimi št. 156/1, 163/1, 163/5, 166/2, 166/3, 167/1, 174/2 in 387/3 vse
k.o. 631 Spodnja Selnica.
(3) Območje SD URN meri cca 5,0 ha.
III. UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
5. člen
(umestitev načrtovane prostorske ureditve v prostor)
Območje SD URN je na jugu omejeno z obrežjem reke Drave, na severu s kmetijskimi zemljišči in na
vzhodu z državno cesto R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica. Glavni dostop na območje je predviden
iz južne strani, z občinske ceste.
6. člen
(vplivi in povezave s sosednjimi območji)
Neposredno ob severni meji območja SD URN se na kmetijskih zemljiščih izvaja agromelioracija. Na
zemljiščih s parcelnimi št. 154, 163/10, 165/1, 165/2, 166/1, vse k.o. 631 Spodnja Selnica, ki mejijo
na območje SD URN je potrebno izvesti agromelioracijo oz. terase tako, da bo zagotovljena
stabilnost terena na območju SD URN.
7. člen
(dopustni posegi)
(1) V območju SD URN so dopustni naslednji posegi:
- pridobivanje in predelava mineralne surovine,
- predelava nenevarnih odpadkov,
- sanacija degradiranega okolja,
- gradnja objektov,
- redna vzdrževalna dela,
- odstranitev objektov in druga pripravljalna dela,
- postavitev montažnih objektov za potrebe delovanja gramoznice.
- gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture

8. člen
(dopustni objekti in dejavnosti)
(1) Znotraj ureditvenega območja SD URN so dopustni objekti in dejavnosti, samo v času
pridobivanja mineralne surovine ter sanacije in rekultivacije degradiranega prostora, v skladu z
veljavnim predpisom o razvrščanju objektov:
- objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
- objekti za ravnanje z odpadki,
- nadstrešnice.
(2) Znotraj ureditvenega območja SD URN je v skladu z veljavnim predpisom o razvrščanju objektov
dovoljena tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, v času pridobivanja mineralne surovine in
sanacije degradiranega prostora:
-

drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,

-

gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč
(prometna, komunalna in energetska infrastruktura).
9. člen
(opis prostorskih ureditev)

(1) Pridobivanje mineralne surovine ter sanacija in rekultivacija prostora se izvajala fazno od zahoda
proti vzhodu.
(2) Izkop mineralne surovine je možen do kote 275 mn.v., izjemoma do kote 271 mn.v. v osrednjem
območju.
(3) V osrednjem delu območja, kjer je pridobivanje mineralne surovine že zaključeno, je območje za
predelavo nenevarnih odpadkov za sanacijo degradiranega prostora. Območje je omejeno z
gradbeno mejo znotraj katere se lahko postavljajo objekti.
10. člen
(ureditev v času pridobivanja mineralne surovine)
(1) Pridobivanje mineralne surovine mora potekati od zgoraj navzdol brez tvorjenja usekov ali večjih
nenaravnih prehodov površine terena.
(2) Pripravljalna dela v gramoznici morajo potekati za vsako etažo posebej tako, da se najprej
odstrani humusna plast na površini, ki je predvidena za prvo in potem vsako naslednjo fazo
izkoriščanja. Humus se deponira na robovih gramoznice v kupe višine 2m in se ga uporabi pri
sanacijskih delih oz. rekultivaciji območja.
(3) Pristopne poti oziroma manipulacijske površine znotraj SD URN do delovišč na etažah, se uredijo
po zgornjem oziroma spodnjem useku. Na večjem ravninskem platoju se manipulacijske površine
razširi za razvrščanje različnih frakcij materiala in nalaganje na tovornjake.
(4) Na območju gramoznice je osnovni plato za namestitev naprav za predelavo mineralne surovine.
(5) V osrednjem južnem delu ureditvenega območja SD URN je območje za gradnjo objektov za
predelavo nenevarnih odpadkov in proizvodnjo materialov za sanacijske dela degradiranega prostora
in sicer:
– betonski plato za tehnico,
– nadstrešnica za pokritje montažnih boksov in tehnice,
– prevzemni betonski plato za prevzem nenevarnih odpadkov v predelavo,
– makadamski plato za postavitev premične naprave za predelavo odpadkov,
– montažni objekti (kontejner za zaposlene, cestna mostna tehnica, kontejner za izločene
odpadke, montažni boksi za skladiščenje…)
11. člen
(sanacija in rekultivacija prostora po končanem pridobivanju)
(1) Sanacijska dela potekajo z zapolnjevanjem odkopanih območij (praznin) v terasastem nagibu, ki
mora kljub nasutju zagotavljati stabilnost območja. Terase se izvedejo višine do 10,0m in širine 5,0m
do 10,0m (berme). Brežine ne smejo presegati naklona 350 od horizontale. Odstopanja so možna,
vendar mora biti dokazana stabilnost terena.
(2) Zapolnjevanje pridobivalnega prostora se mora izvajati z avtohtonimi materiali, ki bodo ostali pri
pridobivanju mineralne surovine in ne bodo primerni za prodajo, kakor tudi z materiali, ki bodo
produkt pri predelavi nenevarnih odpadkov.
(3) Sanacijska dela se morajo izvajati sproti glede na izčrpavanje mineralne surovine iz posameznih
območij gramoznice.
(4) V grafični prilogi »3 - ureditvena situacija s prerezi po končani sanaciji in rekultivaciji« je prikazano
terasasto zapolnjevanje območja predvidene sanacije.
(5) Ureditveno območje je potrebno po sanacijskih delih zatraviti. Ravne terase (berme), kot tudi
nagnjene brežine se zatravijo oziroma po potrebi zasadijo z avtohtonim rastlinjem.

IV. ARHITEKTURNE IN URBANISTIČNE REŠITVE PROSTORSKIH UREDITEV
12. člen
(lega, velikost in oblikovanje objektov ter odstopanja)
(1) Objekti morajo biti znotraj gradbene meje, ki je določena v grafični prilogi »2 – Ureditvena in
prometna situacija v času delovanja gramoznice«. Objekti komunalne infrastrukture in priključevanje
na obstoječo GJI je dovoljena izven območja SD URN, po določbah veljavnega akta.
(2) Predviden objekt (nadstrešnica) je okvirnih dimenzij 54,00m x 12,00m + 26,00 x 6,00m, do
maksimalne višine 10,00m. V okviru določene gradbene meje in višine objektov so dopustne tudi
drugačne velikosti, tlorisne oblike in etažnosti objektov, če tako narekuje funkcija izvajanja dejavnosti.
(3) Zaradi tehnoloških zahtev delovanja gramoznice oziroma sanacije degradiranega območja se
lahko znotraj gradbene meje postavljajo tudi drugi objekti, v skladu z 8. členom tega odloka.
(4) 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.
13. člen
(načrt parcelacije)
Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč (gradbenih parcel) v SD URN 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 SD URN je načrtovana ureditev naslednjih prometnih površin:
- navezava na obstoječe prometno omrežje,
- urejanje mirujočega prometa.
(2) Parkirna mesta so urejena znotraj SD URN, v bližini kontejnerja za zaposlene in se določijo v
projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
(3) Uvoz iz občinske ceste na območje gramoznice in poti po gramoznici se predvidi v projektni
dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v skladu s pridobljenimi projektnimi pogoji in
pridobljenim mnenjem.
(4) Elementi uvoza in poti se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja
skladno z veljavno zakonodajo in predpisi.
(5) Objekti morajo biti oddaljeni od državne ceste R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica v zadostnem
odmiku za možnost obračanja in čakanja vozil.
15. člen
(splošni pogoji zasnove projektnih rešitev komunalne, energetsko komunikacijske infrastrukture)
Splošni pogoji za potek in gradnjo komunalne, energetske in telekomunikacijske infrastrukture v
območju SD URN so:
- vsi objekti znotraj območja SD URN 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 oziroma upravljavec posameznega
komunalnega voda 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) Območje SD URN bo priključeno na javno vodovodno omrežje v skladu s pogoji upravljavca
vodovodnega omrežja in veljavnimi predpisi. V fazi izvedbe del je obvezno sodelovanje s strokovnimi
službami upravljavca vodovodnega omrežja.
(2) Obvezno je upoštevanje določil državnih in občinskih predpisov s področja oskrbe s pitno vodo
ter kataster vodovodnih naprav in objektov.
(3) 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. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, si je pri izdelavi projektne
dokumentacije potrebno pridobiti mnenje upravljavca vodovodne infrastrukture.
17. člen
(odvajanje odpadnih voda)
(1) Kanalizacijski sistem se načrtuje in gradi vodotesno ter v ločenem sistemu za odvajanje odpadnih
komunalnih in prečiščenih padavinskih vod.
(2) Kanalizacijski sistemi odpadnih komunalnih voda se zaključijo z iztokom oz. čiščenjem na
komunalni čistilni napravi.
(3) 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.
Padavinske vode iz strešin in platojev za namestitev naprav se morajo predhodno očistiti v
peskolovih oziroma v lovilcu lahkih tekočin (SIST EN 858/1-2).
(4) 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 SD URN je priključeno na obstoječe elektroenergetsko omrežje preko začasnega
priključka.

(2) Predvidena je priključitev območja na trajno napajanje, postaviti nove prostostoječe priključne
merilno omarico (PMO) in vgraditev ustrezne merilne naprave in tarifnih varovalk za potrebe
delovanja gramoznice. Po potrebi zgraditi nov nizkonapetostni kabelski priključek do nove PMO. Za
novi nizkonapetostni kabelski priključek je potrebno pridobiti upravno in projektno dokumentacijo in.
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 SD URN ni objektov ali območij kulturne dediščine. Z vidika varstva
arheoloških ostalin poseben pregled območja ali nadzor nad gradnjo ni potreben.
20. člen
(varstvo narave)
Na ureditvenem območju SD URN 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 je ureditveno območje SD
URN 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) Pridobivanje, predelava in 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;
- čiščenje vozil pri vožnji na javne prometne ceste;
- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
23. člen
(varstvo voda in tal)
(1) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih in komunalnih odpadnih voda mora biti
usklajena s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode in s področja emisije
snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo.
(2) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
usklajeno s predpisi o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom
ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z
površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske
odvodnike.
(4) V skladu s 64. členom ZV-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode
prepovedano. Padavinske vode iz obravnavanega območja, če ne obstaja možnost priključitve na
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati preko ponikovalnic, pri tem morajo biti 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. Pri tem mora ureditev odvodnje biti
načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja zemljišča ali objekti.
(5) Način odvajanja padavinskih vod mora izhajati iz analize odtočnih razmer, izhajajočih iz
načrtovanih novih pozidanih površin ob upoštevanju trenutnega površinskega odtoka. Analiza mora
vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer kot posledico povečanja prispevnih površin zaradi
načrtovane pozidave in spremembe odtočnih koeficientov, pri čemer je treba vključiti vse novo
predvidene pozidane površine za celotno območje.
(6) Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin
objektov in vsebuje usedljive snov je treba, v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju
odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, 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 je na erozijskem območju in na
plazljivo ogroženem območju.
Obravnavano območje je 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. 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 SD URN 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.

(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
SD URN. 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)
SD URN 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.
IX.

OSTALI POGOJI IN OBVEZNOSTI ZA IZVAJANJE SD URN
28. 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 pridobivanjem, predelavo in 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 ureditveno območje SD URN. 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.
X.

KONČNE DOLOČBE
29. člen
(vpogled podrobnega načrta)

SD URN je stalno na vpogled pri pristojni občinski službi v Občini Selnica ob Dravi in Upravni enoti
Ruše.
30. člen

(nadzor)
Nadzor nad izvajanjem SD URN izvajajo pristojne inšpekcijske službe.
31. člen
(začetek veljavnosti)
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Medobčinskem uradnem vestniku.

Številka:
Datum:
Županja Občine Selnica ob Dravi
Vlasta Krmelj

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

III.

KARTOGRAFSKI DEL

list 1

Območje SD URN z obstoječim parcelnim stanjem

1: 1000

list 2

Ureditvena in prometna situacija s prerezom v času delovanja gramoznice

1: 1000

list 3

Ureditvena situacija s prerezi po končani sanaciji in rekultivaciji

1:1000

list 4

Komunalna situacija

1: 1000

list 5

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji

1: 2500

Št. projekta 27/2019

6

435; 1439; km2,5

i
Drav
a ob
elnic
ta - S
- ces
Ruše

K1
LEGENDA:
OBMOČJE PREDVIDENIH SD URN

OBSTOJEČE UREDITVE:
PARCELNE MEJE
OBSTOJEČE UTRJENE POVRŠINE
MEJA MED NAMENSKIMI RABAMI

ob

Dr
av

i

OBSTOJEČA KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

sta

-S

eln

ica

ELEKTRIČNO OMREŽJE 20kV
ELEKTRIČNO OMREŽJE VN ( 110kV)

Ru
š

e-

ce

VODOVODNO OMREŽJE
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

VAROVANI PASOVI:

K2

VN ( 110kV) - 15m
vodotok reke Drave - 40m
S

LN
O
16

PC

NAZIV AKTA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

STOPNJA POSTOPKA:

Osnutek

ID. ŠTEVILKA PROSTORSKEGA AKTA V
ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV:

1441

Območje SD URN z obstoječim parcelnim stanjem
1:1000
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC BRANKO ČEPIĆ, univ.dipl. inž. arh., ZAPS 1790
VSEBINA RISBE

MERILO

PC

OBDELAL
ŠTEVILKA PROJEKTA
ŠTEVILKA RISBE
DATUM
EVIDENCA SPREMEMB
(datum in podpis)

VC

Tjaša MARKO, dipl. inž. grad., IZS G-3146
27/2019
1
november 2019

PREREZ A-A

LEGENDA:
OBMOČJE PREDVIDENIH SD URN
OBSTOJEČE UREDITVE:
PARCELNE MEJE
OBSTOJEČE UTRJENE POVRŠINE
MEJA PRIDOBIVALNEGA PROSTORA
PREDVIDENE UREDITVE:
GRADBENA MEJA
NADSTREŠNICA
BETONSKI PLATO
UTRJENE POVRŠINE
UVOZ - IZVOZ
RELIEF
S

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

to
pros

r za

pred

skladišče
izkopanega
materiala

ov
padk
o od
elav

26.0

10.0

ni
zem
prev ski
n
beto
plato

10.0

n ads

tr

az
ešnic

kritje

a po

mo

ntaž

v
okso
nih b

18.0 6.0
12.0

54.0

28.0

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

NAZIV AKTA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

STOPNJA POSTOPKA:

Osnutek

ID. ŠTEVILKA PROSTORSKEGA AKTA V
ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV:

1441

Ureditvena in prometna situacija s prerezom - v času delovanja gramoznice
1:1000
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC BRANKO ČEPIĆ, univ.dipl. inž. arh., ZAPS 1790
VSEBINA RISBE

42.0

MERILO

tnica

a teh

cestn

OBDELAL
ŠTEVILKA PROJEKTA
ŠTEVILKA RISBE
DATUM
EVIDENCA SPREMEMB
(datum in podpis)

Tjaša MARKO, dipl. inž. grad., IZS G-3146
27/2019
2
november 2019

LEGENDA:
OBMOČJE PREDVIDENIH SD URN
OBSTOJEČE UREDITVE:
PARCELNE MEJE
OBSTOJEČE UTRJENE POVRŠINE
PREDVIDENE UREDITVE:
OBSTOJEČA DREVESA
ZATRAVITEV
ZALOGE GRAMOZA
RELIEF
PREDVIDENA BREŽINA PO SANACIJI

S

NAZIV AKTA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

STOPNJA POSTOPKA:

Osnutek

ID. ŠTEVILKA PROSTORSKEGA AKTA V
ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV:

1441

Ureditvena situacija s prerezi po končani sanaciji in rekultivaciji
1:1000
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC BRANKO ČEPIĆ, univ.dipl. inž. arh., ZAPS 1790
VSEBINA RISBE

MERILO

OBDELAL
ŠTEVILKA PROJEKTA
ŠTEVILKA RISBE
DATUM
EVIDENCA SPREMEMB
(datum in podpis)

Tjaša MARKO, dipl. inž. grad., IZS G-3146
27/2019
3
november 2019

vi
elnic
a ob
Dra
ta - S
- ces

LEGENDA:

Ruše

OBMOČJE PREDVIDENEGA OPPN
OBSTOJEČE UREDITVE:
PARCELNE MEJE
OBSTOJEČE UTRJENE POVRŠINE
MEJA MED NAMENSKIMI RABAMI
PREDVIDENE UREDITVE:
NADSTREŠNICA
BETONSKI PLATO
KOMUNALNA INFRASTRUKTURA:

Ru
š

e-

ce

sta

-S

eln

ica

ob

Dr
a

vi

OBSTOJEČE:

PREDVIDENO:
ELEKTRIČNO OMREŽJE 20kV
ELEKTRIČNO OMREŽJE VN ( 110kV)

ELEKTRIČNO OMREŽJE NN

VODOVODNO OMREŽJE
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

VODOVODNO OMREŽJE
ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
ODPADNA KOMUNALNA KANALIZACIJA

S

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

NAZIV AKTA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

STOPNJA POSTOPKA:

Osnutek

ID. ŠTEVILKA PROSTORSKEGA AKTA V
ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV:

1441

16

za
stor

ov
padk
o od
elav
pred

pro

skladišče
izkopanega
materiala
ni
zem
prev ski
n
beto
plato

začasna el.omara

ksov
ih bo

Komunalna situacija
1:1000
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC BRANKO ČEPIĆ, univ.dipl. inž. arh., ZAPS 1790
VSEBINA RISBE

tažn

on
je m
okrit

ap
ica z
trešn
nads

cestn

MERILO

tnica

a teh

OBDELAL

možnost priključitve objektov
na vodovodno omrežje

ŠTEVILKA PROJEKTA
ŠTEVILKA RISBE
DATUM
EVIDENCA SPREMEMB
(datum in podpis)

možnost priključitve objektov
na kanalizacijsko omrežje

Tjaša MARKO, dipl. inž. grad., IZS G-3146
27/2019
4
november 2019

LEGENDA:
OBMOČJE PREDVIDENEGA OPPN
NADSTREŠNICA
BETONSKI PLATO
UTRJENE POVRŠINE
REKA DRAVA

regi
o
ods nalna c
ek 1
e
439 sta R2
( Ru
4
še - 35,
Seln
ica

)

racija
č
melio
agro ih zemljiš
k
s
ij
t
kme

skladišče
izkopanega
materiala

10.0
10.0

ČN Selnica ob Dravi

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

26.0
18.0 6.0
12.0

54.0
28.0

skladišče
izkopanega
materiala

skladišče
izkopanega
materiala

S

- Čez
cesta

42.0

Polje

NAZIV AKTA:

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAČRTA
OBMOČJA GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

STOPNJA POSTOPKA:

Osnutek

ID. ŠTEVILKA PROSTORSKEGA AKTA V
ZBIRKI PROSTORSKIH AKTOV:

1441

možnost priključitve objektov
na vodovodno omrežje

Prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji
1:2500
ODGOVORNI PROSTORSKI NAČRTOVALEC BRANKO ČEPIĆ, univ.dipl. inž. arh., ZAPS 1790
VSEBINA RISBE

MERILO

OBDELAL
ŠTEVILKA PROJEKTA
ŠTEVILKA RISBE
DATUM
EVIDENCA SPREMEMB
(datum in podpis)

Tjaša MARKO, dipl. inž. grad., IZS G-3146
27/2019
5
november 2019

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

IV.

SPREMLJAJOČE GRADIVO
1. IZVLEČEK IZ HIERARHIČNO VIŠJEGA PROSTORSKEGA AKTA
Hierarhično višji prostorski akt, ki ureja predmetni prostor je Odlok o občinskem prostorskem načrtu
občine Selnica ob Dravi (MUV 18/17), ki v 50. členu za predmetno območje predpisuje izvedbo
OPPN in v 51. členu določuje predmetni prostor kot LN - površine nadzemnega pridobivalnega
prostora .
V nadaljevanju so iz Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi povzete
sestavine, ki veljajo na območju obdelave.
Enota urejanja prostora
Namenska raba prostora

DR-47 (pridobivanje gramoza)
50110 - površine nadzemnega pridobivalnega
prostora
(L-območja mineralnih surovin)

Slika 1:
Podrobna namenska raba prostora obravnavanega območja
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI

Prostorski akt, ki do sprejema sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice v
Selnici ob Dravi ureja prostor; v nadaljevanju SD URN, skladno s 50. in 115. členom OPN Selnica
ob Dravi ( MUV 18/17), je Odlok o ureditvenem načrtu območja gramoznice v Selnici ob Dravi
(MUV, št. 10/88); v nadaljevanju URN.
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Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
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2. POVZETEK IZHODIŠČ
Predvidena je izdelava SD URN, v skladu z Zakonom o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17), na
območju rudarskega pridobivalnega prostora gramoznice Selnica ob Dravi.
Zaradi predvidenega drugačnega oblikovanja brežin gramoznice, kot ga predpisuje veljaven URN
in zaradi možnosti gradnje objektov za potrebe sanacije degradiranega okolja povzročenega z
rudarskimi deli in vzpostavitev pogojev za novo rabo prostora, je potreba po SD URN.
Zakon o rudarstvu Republike Slovenije ( Ur. list RS št. 14/14, ZRud-1–UPB3 in 61/17-GZ ) v 93.
členu določa pogoje za graditev in izvajanje drugih posegov v območju rudniških prostorov:
1) V območju rudniškega prostora oziroma preko njega se smejo graditi tudi objekti in
naprave, ki niso namenjene izvajanju rudarskih del, vendar samo, če se zagotovijo varnostni ukrepi
in določijo varnostni stebri, s katerimi ne bo ogroženo življenje in premoženje.
2) V delu pridobivalnega prostora se lahko pod pogoji iz prejšnjega odstavka in v skladu s
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, izjemoma dopusti tudi izvajanje dejavnosti, ki niso namenjene
izvajanju rudarskih del, kot so obdelava (predelava in odstranjevanje) odpadkov.
3) Preden se izdela investicijski program za objekte iz prvega odstavka tega člena oziroma
se sprejme odločitev za izvajanje dejavnosti iz prejšnjega odstavka, mora investitor oziroma nosilec
dejavnosti zahtevati od nosilca rudarske pravice za izkoriščanje mnenje o tem, katera smer in lega
teh objektov oziroma površin, na katerih se naj bi izvajale dejavnosti, v območju rudniškega
prostora bi bila najprimernejša.
4) Pred začetkom gradnje objektov iz prvega odstavka tega člena ali izvajanja dejavnosti iz
drugega odstavka tega člena v območju rudniškega prostora oziroma preko njega morata investitor
gradnje oziroma nosilec dejavnosti in nosilec rudarske pravice za izkoriščanje skleniti pisni dogovor
o razmejitvi odgovornosti.
5) Za del območja rudniškega prostora se lahko pod pogoji iz prvega odstavka tega člena
izdela in sprejme tudi prostorski akt, namenjen gradnji objektov, vendar samo, če se k sklepu o
njegovi pripravi in pred sprejetjem takšnega akta pridobi soglasje nosilca rudarske pravice za
izkoriščanje.
6) Za gradnjo objektov iz prvega odstavka tega člena, za katere je v skladu s predpisi, ki
urejajo graditev objektov potrebno gradbeno dovoljenje, in se nahajajo v mejah rudniškega
prostora, je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje nosilca rudarske pravice
za izkoriščanje. Gradnje enostavnega objekta, za katerega ni predpisano gradbeno dovoljenje in
opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega člena v območju rudniškega prostora tudi ni
dovoljeno začeti brez predhodne pridobitve soglasja nosilca rudarske pravice za izkoriščanje.
7) Če se za del območja rudniškega prostora sprejme državni prostorski načrt ali občinski
podrobni prostorski načrt s pridobljenim soglasjem nosilca rudarske pravice za izkoriščanje, se za
gradnje objektov iz prvega odstavka tega člena in opravljanje dejavnosti iz drugega odstavka tega
člena v takšnem delu rudniškega prostora ne uporabljajo določbe prejšnjega odstavka.
Postopek pridobivanja gramoza je usklajen z novimi evropskimi in slovenskimi strategijami
učinkovitega gospodarjenja z viri ter novi veljavni prostorski in okoljski zakonodaji v Republiki
Sloveniji.
Potrebno izvajanje sanacijskih del na območju Gramoznice Selnica ob Dravi, po zaključku izvajanja
pridobivalnih del, izhodiščno podaja potrebo po zagotavljanju večjih količin potrebnih sanacijskih
materialov. Sanacijski material pa je na podlagi predhodno podanih izhodišč možno pridobiti iz
predelanih določenih nenevarnih odpadkov, pri čemer je njihovo predelavo v nove materiale in
zemljine potrebno izvajati v načrtovanih zgrajenih novih objektih po pripadajoči zakonodaji.
Investitor na obravnavani lokaciji danes že razpolaga z izdanim okoljevarstvenim dovoljenjem št.
35472-32/2012-7 z dne 20.02.2013 za predelavo 49.500 ton letno določenih inertnih odpadkov,
predvsem gradbenih.
V sklopu izvedbe predmetne gradnje novega Centra za predelavo odpadkov in proizvodnjo
materialov Godec Selnica se bo izdelalo tudi Poročilo o vplivih na okolje. Investitor načrtuje
pridobitev Okoljevarstveno soglasje za nameravan poseg v okolje in Odločbo o spremembi
investitorju že izdanega okoljevarstvenega dovoljenja za predelavo odpadkov št. 35472-32/2012-7
Št. projekta 27/2019
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z dne 20.02.2013, ki bi po spremembi investitorju dovoljevala predelavo do 400.000 ton nenevarnih
odpadkov na leto.
V času javne objave izhodišč je bila podana pripomba oz. predlog, ki se nanaša na sosednja
zemljišča - severno od območja SD URN. Na teh zemljiščih se izvaja agromelioracija na podlagi
izdane odločbe Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.
Občina Selnica ob Dravi ugotavlja, da se mora zaradi zagotavljanja povezav s sosednjimi območji
pri pripravi SD URN preveriti možnost oz. način upoštevanja izdane odločbe o uvedbi
agromelioracije na sosednjih zemljiščih, zaradi česar se lahko, ob usklajevanju s pristojnimi nosilci
urejanja prostora in zagotavljanju potrebnih strokovnih podlag s strani investitorja agromelioracije,
območje SD URN tudi razširi.

Št. projekta 27/2019
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MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA NA IZHODIŠČA
NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

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

3.9.2019

3503424/2019/3/10922-02

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

27.8.2019

350-3/2019/209
(00931294)

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Sektor za opravljanje cesta, Območje Maribor
Gregorčičeva ul. 19, 2000 Maribor

5.8.2019

37167-1967/2019/2
(1506)

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

30.7.2019

350-124/2019-3-DGZR

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

5.11.2019

35022-6/2019-3

Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Maribor
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

16.8.2019

4-III-1009/2-O-19/AG

Št. projekta 27/2019
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REPUBLTKA SLoVENIjA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

OBCINA SHLNICA OB DRAVI

DIREKCUA REPUBLI KE SLOVENU E ZA IN FRASTRUKTURO

Prejetb:

Sektor za upravljanje cest

0bmoije Maribor

f: 02 234 93 70

Gregordideva ulica 19, 2000 Maribor

0

6, 08,

Z01g

^.-Ej_r-L[!c" I rnr,

F: 02 252 53 48
E: gp.drsi@gov.si
wvwv.di.gov.si

Obdina Selnica ob Dravi
Slovenskitrg 4
2352 Selnica ob Dravi

Stevilka:

37 167 -1967 t2019t2 (1 506)

Datum:

05. 08. 2019

Zadeval.

IzhodiS6a za pripravo Obdinskega podrobnega prostorskega na6rta za
gramoznico Godec

Spo5tovani,

Na Direkcijo RS za infrastrukturo, Obmodje Maribor je dne 02. 08. 2019 prejeta vloga za
oblikovanje izhodi5d za pripravo Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta za gramoznico
Godec, 5t. 350-8/20'18 z dne 25. 07 . 2019.

Obravnavano obmodje gramoznice leZi v varovalnem pasu drZavne ceste R2-435, odsek 1439
RuSe - Selnica od km 2,200 do km 2,500, na levi strani v smeri stacionaZe dr2avne ceste.
Obmo0je se prikljuduje na drZavno cesto preko obstojedega cestnega prikljudka v km 2,200.

Po pregledu predloZene dokumentacije je ugotovljeno, da je potrebno pri

nadaljnjem

nadrtovanju upo5tevati sledede:

-

-

Objekti (plato za tehtnico, kontejnerji in drugo) morajo biti postavljeni v zadostnem
odmiku od drZavne ceste (dovolj manevrskega prostora za obradanje in dakanje vozil).
Cestni prikljudek kategorizirane ceste mora biti urejen v skladu z zakonodajo - Sirina,
radiji za zavijanje merodajnega vozila, prometna signalizacija, preglednost na prikljudku
in drugo.

Vsi posegi v obmodju gramoznice in notranje poti morajo biti nadrtovani v primernem
odmiku od dr2avne ceste.
V dokumentaciji za pridobitev smernic k Obdinskemu podrobnemu prostorskemu nadrtu
za gramoznico morajo biti oznadeni odmiki od roba drZavne ceste (predni prerezi).

Lep pozdrav,

6i$**"-

:'qq34

mag. Barbara Brati
Podsekretarka

9Jrsr-rrD
Vroditi:
- naslovnik

sr@
re

-

lso

9001

- priporodeno

#

s povratnico

l#entifikecijska *tr,rilk* ai] l)ilV: Si.i f;{:27?"1$. mati*nr: {1.. $3*ltlI7
0$3C 0 ti,* *72

{t. r*duna pri [anki *loveniie: $1fi6 til10

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

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Številka:
Datum:

350-124/2019-3 - DGZR
30. 07. 2019

Zadeva:
Zveza:

OPPN gramoznica Godec – izhodišča za pripravo OPPN Zveza:
Vaša vloga št. 350-8/2018 z dne 25. 7. 2019

Prejeli smo vašo vlogo, v kateri prosite za predloge za pripravo izhodišč za OPPN gramoznica
Godec.
Uprava RS za zaščito in reševanje nima predlogov za pripravo izhodišč. V nadaljnjem postopku
naj se pri pripravi osnutka prostorskega akta smiselno, glede na predvideno ureditev,
upoštevajo splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva
pred požarom, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.
Pri pripravi OPPN 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 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:
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

-

-

-

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.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Poslano:
- naslovnik (info@selnica.si).

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

OBCINA,SHt.NICA OB DRAVI

REPUBLIKA SLOVENlJA
MINISTRSTVO ZA OKOL,|E lN PROSTOR
DIREKCUA REPUBLIKE SLOVENlJE ZA VODE
Sektor obmodja Drave
Krekova 17, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50
E: gp.drsv-mb@gov
www.dv.gov.si

Stevilka: 35022-6t2O1g-g

Datum: 5. 11.2019

Datoteka:

121-35022-6-2-19-lG lzhodi5da za pripravo oPPN za sanacijo gramoznice
Godec v Selnici ob Dravi

Direkcija Republike Slovenije za vode izdaiana podlagi drugega odstavka
14. elena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list ds, st.'3st16, aaisiaqla,4lll1
in s3t11),118. in
119' 6lena zakona o
(zureP-2, Uradni tist RS, st.6il17),61.6tena zakonao
Tej-qnj!!1o_stora
ygdah (zv-1, Ur. r. RS, 3t.67r02,2t}4-zzdil-A, 41!04-ZVO,-1-,'57rOB, 57'h2, fitOt1i,
40114 in
56/15) na vlogo, St. 350-8/2018 z dne 25. 7 . 2019, ki jo je naslovni
organ prejel dne 29. Z . 2019,
pripravljavca obcine Selnica ob Dravi, Slovenski
W a, iesz setnica jo oiari, nrrllonp

tzHoDtseA
za pripravo Ob6inskega podrobnega prostorskegllagrta (OPPN) gramoznica
Godec, kijih je
pod Stevilko 27l2019junija 2019 izdelalo podjetje TIURB,
d. o. o.,'Jeidarska 3, 2000
Maribor.

Obmo6je predvidenega OPPN-a bi bilo velikosti cca 5,0 ha in bi obsegalo zemljisda
s parc. st.
16311' 16612, 166/3, 167t1 , 174t2 in 387t3, vse k. o. oat SpoOnja
Selnica, v O6eini

-

Dravi.

Selnica ob

V naravi so zemljiS6a namenjena pridobivanju gramoza, z veljavno odlo6bo
za izkorisdanje do
leta 2027.
Po kondanem izkori5danju se predvideva izgradnja Centra za predelavo odpadkov in
proizvodnjo materialov Godec. V ta namen je predvidena izvedba
naslednjih objektovi
- betonski plato za tehtnico v dimenziji lS m2,
- nadstresnico za pokritje montaznih boksov v dimenzijah 54,0 m 12,0 m,
- prevzemni betonski plato za prevzem odpadkov v predelavo v dimenzijah 100 m2,
plato iz utrjenega
lalnRona za postavitev'premi6ne naprave za predelavo odpadkov.
Predvideni
so tudi ostali objekli za izvedbo sanacijskih del: kontejner
=aposlene in elektro
omara na vhodu, cestna mostna tehtnica, peskolov in lovilec -olj, =a
kontejn,erii ia izlo6ene
odpadke, montazni boksi.za skladi5eenje prevzetih odpadkov, montizni
oorli zb skladis6enje
2e predelanih materialov.in odprt lovilecpadavinskih voO. predviOeni so
novi priffuEf<i na janvo
vodovod no, elektriOno n kanal izacijsko om reZje.
i

Omenjen poseg se ne nahaja v obmo6ju z46ti1 pitne vode, na poplavno
ogroZenem obmoeju,
se pa.,zaradi konfiguracije terena nahaja na poiencialno erozijsko oziroma

[azllivo ogrozenem

obmoeju.

Pri oblikovanju izhodi5d za pripravo Ob6inske-ga podrobnega prostorskega nadrta (OppN)
gramoznica Godec, ki lahko vpliva na vodni rezim ali stanje iooi,le
treba-uposteviti
smernice s podrodja upravljanja z vodami:

1'

Pri pripravi OPPN je treba upo5tevati Splo5na izhodiS6a in Smernice s podrodja
upravtjanja
vodami, ki so objavlj.gle na spletiscu vlgde RS: https://www.oovsi/asGtsioroani-v-

z

ccclarri/flP-Q\//l-'lnlzr rmanli/hl^.,^,1 it^ o- ^-^:^^ r^ -

2'

-

nasteonle

r

^

-.-, A

Projektna re5itev odvajanja in 6i56enja padavinskih in komunalnih odpadnih
voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in 6i56enju komunalne odpadne vode (Ur.
t. RS, St. 9g/15 in

76117) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
kanalizacijo (Ur. l. RS, 31. 64112, 64114 in 98/15).
3.

v vode in javno

Projektna re5itev odvajanja in 6i56enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. L RS, St.
47105)

in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
it. 64112, 64114,98/15).

kanalizacijo (Ur. L RS,
4.

Odvajanje padavinskih voda iz vedjih ureditvenih obmo6ijje treba predvideti v skladu z 92.
Clenom ZY-1 in sicer, na tak na6in, da bo v 6im ve6ji moZni meri zmanj5an hipni odtok
padavinskih voda z urbanih povriin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrZevanje

padavinskih voda pred iztokom

v

povr5inske odvodnike (zatravitev, travne ploS0e,

zadrZevalni bazeni, suhi zadrZevalniki ... ).
5.

V skladu s 64. Olenom ZY-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode
prepovedano. Padavinske vode z obravnavanega obmodja je treba, ee ne obstaja moZnost
priklju6itve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povr5in. ee ponikanje ni mo2no, in v kolikor
geolo5ke razmere za to niso ugodne, je treba padavinske vode speljati v bliZnji vodotok
oziroma povr5inski odvodnik, 6e tega ni, pa kontrolirano po terenu preko ustrezno velikega
zadrZevalnika deZevnice. Pri tem mora ureditev odvodnje biti nadrtovana tako, da ne bodo
ogroZena sosednja zemlji56a ali objekti.

Na6in odvajanja padavinskih vod mora izhajati iz analize odtodnih razmer, izhajajo0ih iz
nadrtovanih novih pozidanih povr5in ob upo5tevanju trenutnega povr5inskega odtoka
(obstojede stanje). Analiza mora vsebovati hidravliCni izra6un odtodnih razme.l. kot posledico
pove6anja prispevnih povr5in zaradi na6rtovane pozidave in spremembe odtoenih
koeficientov, pri 6emer je treba vkljuditi vse novo predvidene pozidane povr5ine za celotno
obmocje.
7.

Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih
povr5in objektov in vsebuje usedljive snovi, je treba v skladu z Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. L RS, 5t.64112,64114
in 98/15)zajeti in mehansko obdelativ ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj

(srsT EN 858).

Pripravila:

ipl.inZ.grad.

Vroditi:
Ob6ina Selnica ob Dravi, Slovenski lrg 4,2352 Selnica ob Dravi, priporodeno s povratnico.

-

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

3. PODATKI IZ PRIKAZA STANJA PROSTORA, NA KATERIH TEMELJIJO REŠITVE AKTA
OPIS OBMOČJA
Obravnavano območje »Gramoznica - Godec« se nahaja v občini Selnica ob Dravi, tik ob
regionalni cesti R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica in sicer na rečni terasi ob levem bregu Drave,
približno 600 m južno od naselja Selnica ob Dravi in najmanj 40 m severno od reke Drave.
Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi meji na vzhodu na regionalno cesto, na zahodu
pa na gramoznico Konstruktor. Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi meri po zadnji,
novi koncesijski pogodbi 5,0556 ha.

Slika 2:
Lega območja OPPN v širšem prostoru
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)

Slika 3:
Območje obravnave ( gramoznica Godec)) prikazano na DOF in zemljiškem katastru
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)
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POVZETEK IZ RUDARSKEGA PROJEKTA ZA IZVEDBO SANACIJE
Podjetje Magda Godec s.p. je prvo odločbo za črpanje gramoza pridobilo v letu 1994. Na podlagi
vloge je ODLOČBO za črpanje gramoza št. 313-071/94-05, dne 22.7.1994 izdala Republika
Slovenija, Občina Ruše, Oddelek za gospodarstvo in finance. V odločbi je navedeno tudi izdano
lokacijsko dovoljenje Oddelka za prostorsko urejanje in varstvo okolja Občine Ruše št. 351-49/9306/6. Na podlagi rudarskega projekta RP št. 6/98, potrjenega v letu 2002, je bila dne 8.11.2012
izdana koncesijska pogodba št. 354-14-10/2002, ki ji je sledila nova ODLOČBA - šifra: 305-5/2002205. Odločbo je izdala RS, Upravna enota Ruše, dne 4.2.2003. V odločbi je navedeno dovoljenje
izkoriščanja mineralne surovine proda le na parcelah, ki se nahajajo zahodno od omenjene ceste.
Za podaljšanje koncesije za pridobivanje mineralne surovine je koncesionar Magda Godec v letu
2017 zaprosila na Ministrstvu za infrastrukturo. V aprilu 2018 je koncesionar pridobil Dodatek št. 1
h koncesijski pogodbi št. 354-14-10/2002, s katerim je Ministrstvo za infrastrukturo z odločbo št.
0141-16/2017-15 (00931425) z dne 23.1.2018, podaljšalo čas veljavnosti rudarske pravice za
gospodarsko izkoriščanje mineralne surovine prod, na pridobivalnem prostoru Selnica ob Dravi, do
5. 11. 2027.
V koncesijski pogodbi je navedeno, da se bo izkoriščanje mineralne surovine izvajajo po
Rudarskem projektu za pridobitev koncesije za izkoriščanje Selnica ob Dravi – Godec, št. proj.: P10/2017, november 2017.
V 3. členu Dodatka h koncesijski pogodbi je navedeno, da koncesionar sme izkoriščati mineralno
surovino tako, da bo v skladu z Rudarskim projektom izvršena dokončna sanacija pridobivalnega
prostora in dokončani postopki za zapustitev rudnika oz. gramoznice skladno z določbami zakona,
ki ureja rudarstvo in sicer najkasneje do 5.11.2027.
V 7. členu Dodatka h koncesijski pogodbi je navedeno, da mora koncesionar zagotoviti, da bo
pridobivalni prostor med in po končanem izkoriščanju urejen na način, določen z Rudarskim
projektom in Uredbo. Hkrati je v 12. členu osnovne Koncesijske pogodbe zapisano, da koncesionar
s podpisom garantira izvedbo sprotne in dokončne sanacije okolja in odprave posledic izvajanja
rudarskih del v pridobivalnem prostoru.
OBMOČJA S POSEBNIMI VARSTVENIMI REŽIMI
OBMOČJE VARSTVA VODNIH VIROV
Obravnavano območje leži izven vodovarstvenega območja, izven območji zajetja pitne vode in
izven poplavno ogroženih območji. Obravnavano območje leži v varovanem pasu ( 40 m) reke
Drave.

Slika 4:
Prikaz vodovarstvenega območja
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)
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OHRANJANJE NARAVE
Na obravnavanem območju ni naravnih vrednot, zavarovanih območji ali območji pomembnih za
biotsko raznovrstnost.

Slika 5:
Prikaz naravovarstvenega območja
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)

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)

USMERITVE GLEDE OBRAMBE TER VARSTAVA PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI
NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM
Obravnavano območje se nahaja izven naravnih omejitev kot so poplavnost in visoka podtalnica.
Se pa nahaja na potencialno erozijsko oziroma plazljivo ogroženem območju.
Ureditveno območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Projektni pospešek tal znaša 0,10 g.
Ureditveno območje OPPN se nahaja na področju, kjer je požarna ogroženost naravnega okolja
zelo majhna.

Št. projekta 27/2019
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GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
PROMETNA INFRASTRUKTURA
Obravnavano območje leži v varovanem pasu državne ceste R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica
od km 2,200 do km 2,500 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste.
Na regionalno cesto se bo priključevalo preko občinske ceste (cesta Čez Polje) in preko
obstoječega cestnega priključka v km 2,200.

Slika 7:
Prikaz prometne infrastrukture na obravnavanem območju
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)

ENERGETSKA INFRASTRUKTURA
Obstoječe elektroenergetsko omrežje – visoko napetostni vod (110kV) poteka severno od
obravnavanega območja. Srednje napetostni vod poteka zahodno od obravnavanega območja.
Obravnavano območje leži izven varovanih pasovih elektroenergetskih omrežji.

Slika 8:
Prikaz opremljenosti z energetske infrastrukture na obravnavanem območju
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)
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KOMUNALNA INFRASTRUKTURA
Obstoječe vodovodno omrežja in odpadna komunalna kanalizacija potekata južno od
obravnavanega območja v občinski cesti ( cesta Čez Polje).

Slika 9:
Prikaz opremljenosti s komunalno infrastrukture na obravnavanem območju
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)

ELEKTRONSKE KOMUNIKACIJE
Obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij potekajo čez obravnavano območje.

Slika 10:
Prikaz opremljenosti z omrežjem elektronskih komunikacij na obravnavanem območju
(vir: https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=SELNICA_OB_DRAVI)

Glede na javno dostopne podatke zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture je
zagotovljena navezava potrebne infrastrukture na obstoječe omrežje, ki poteka v neposredni bližini
obravnavanega območja.
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4. STROKOVNE PODLAGE
Pri pripravi SD URN so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:
•
•

Geodetski načrt št. Geo 0120-Gp19/19 (GEO SISTEMI – GEODEZIJA INFORMATIKA,
SAMO LENARČIČ s.p.)
Tehnična dokumentacija (Rudarski načrt) »Gramoznica Selnica ob Dravi - GODEC«
Strokovna podlaga za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice
Selnica ob Dravi, št. TD – 019/2019; (MAJNING, Projektiranje in inženiring, Maja Malovrh
Repovž s.p.)
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16

CERTIFIKAT GEODETSKEGA NAČRTA
1. Naročnik geod. načrta:

Godec Magda d.o.o.,
Mariborska cesta 9, 2352 Selnica Ob Dravi
(ime in priimek fizične osebe oz. firma družbe)

Samo Lenarčič, IZS Geo 0120

2. Odgovorni geodet:

(ime in priimek odgovornega geodeta, ident. št. odgovornega
geodeta)

potrjujem,
da je geodetski načrt številka:

Geo0120 – Gp19/19
(številka geodetskega načrta)

izdelan skladno s predpisi in z namenom uporabe, opredeljenim v točki 3. tega
certifikata.
3. Namen uporabe geodetskega načrta: (ustrezno označi)
- za pripravo projektne dokumentacije za graditev objekta
- za pripravo lokacijskega načrta
- geodetski načrt novega stanja zemljišča
- drug namen: sanacija gramoznice
4. Podatki o vsebini geodetskega načrta:
Katastrska občina: 631-Spodnja Selnica
Podatki
Geodetski načrt
Zemljiški kataster
Gospodarska javna
infrastruktura

Vir podatkov
Geodetska
izmera
DKN
GURS

Številka parcele 387/3, 163/1, 166/2, 166/3, 167/1, 174/2
Institucija

Geo Sistemi, Samo Lenarčič
univ.dipl.ing. geod.,s.p.
Geodetska uprava Republike
Slovenije
Geodetska uprava Republike
Slovenije

Datum

Natančnost

15.4.2019

10 cm

15.4.2019

do 1 m

15.4.2019

~ do nekaj metrov

Geodetski načrt je izdelan v državnem D96/TM koordinatnem sistemu.

5. Pogoji za uporabo geodetskega načrta:
Geodetski načrt se lahko uporabi za namen, za katerega je bil izdelan. Uporaba v druge
namene je dovoljena samo s posvetom z odgovornim geodetom, ki je geodetski načrt izdelal.
Natančnejši podatki o poteku izmere so na razpolago pri geodetskemu podjetju.
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6. Podatki o dejanski rabi in boniteti:
LEGENDA DEJANSKE RABE:
1000 - KMETIJSKA ZEMLJIŠČA,
2000 - GOZDNA ZEMLJIŠČA,
3000 - POZIDANA ZEMLJIŠČA,
4000 - VODNA ZEMLJIŠČA,
5000 - NERODOVITNA ZEMLJIŠČA
7000 - VODA
ZPS - ZEMLJIŠČE POD STAVBO
ZPS* - ZEMLJIŠČE POD STAVBO PRED 2006 (Površina z * pomeni ocenjena površina)
Katastrska občina

Parcelna
številka

Urejena
parcela

Površina
parcele [m2]

Dejanska
raba

Delež
parcele

Bonita

[m2]

631-Spodnja
Selnica

163/1

NE

6701

3000

6701

-

166/2

NE

30905

166/3
167/1
174/2

NE
NE
NE

108
875
10683

1000
2000
3000
3000
3000
1000
3000
3000

3430
1020
26455
108
875
1378
9305
1284

31
31
31
-

387/3
NE
Vir podatkov: Geodetska uprava Republike Slovenije

1284

Maribor, 27.4.2019
(kraj, datum)

(osebni žig in podpis odgovornega geodeta)
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Grafične priloge:
P r.št.

Naslov priloge

Merilo

Situacij a gra moznice Selnica ob Dravi - Godec – geodets ki načrt s
1.0

prikazani m Centrom za predelavo odpa dkov in proizvodnj o

1:1000

materialov
2.0
3.0

Center za predelavo odkopadkov v Gramoznici Selnica ob Dravi
Godec – Prerez P-CZP
CZP-1
Geološ ki profili P-1,
1, P
P-2, P -3, P-4, P-5, P -6, P-7, P-88 z vrisano
predvide no sanacij o območj a
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Seznam uporabljenih predpisov in literature:
Pri izdela vi dokument acij e št: TD-019/20 19: "Gramoznica Selnica ob Dra vi - GODE C"
–

Strokovna
Stroko vna podlaga za spre me mbe in dopolnitve uredit vene ga načrta ob močj a

gramoznice Selnica ob Dra vi s mo upoštevali spodaj navedene predp ise in literaturo:

1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

16.

17.

Zakon o rudarstvu (ZRud--1- UPB3) – Uradni list RS, št. 14-381/2014,
381/2014, z dne 21.2.2014 in
61/2017-GZ
Pravilnik o rudarski tehnični dokumentaciji - Uradni list RS, št. 32/17 in 58/17-popr.
58/17
Zakon o varstvu okolja (ZVO
(ZVO-1-UPB1) - Uradni list RS, št. 39/06 –UPB,
UPB, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09– ZPNačrtA, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ in 21/18 – ZNOrg in 84/18 ZIURKOE)
Zakon o varstvu pred požarom (ZVPoz
(ZVPoz) - (Uradni list SRS, št. 2/76, 21/78 – ZSlaR-A,
15/84, Uradni list RS, št. 71/93 – ZGas, 71/93 – ZVPoz in 83/12 – ZVPoz-D)
ZVPoz
Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)
Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11 – uradno prečiščeno
besedilo, 58/12, 27/16, 27/17 – ZKme-1D in 79/17)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za
dela pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih surovin na površ
površinskih
inskih kopih (Ur. l. RS, št.
68/2003, 65/2006, 83/2003 popr., 61/2010
61/2010-ZRud-1,
1, 62/2010 popr.);
Pravilnik o predpisih in zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih
ukrepih za dela pri bogatenju mineralnih surovin (Ur. l. RS, št. 93/2003, 61/2010-ZRud-1,
61/2010
62/2010 popr.)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih pri
prevažanju v podzemnih prostorih in na površini pri raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
surovin (Ur. l. RS, št. 111/2003, 61/2010
61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja pri delu in o tehničnih ukrepih za
dela pri skladiščenju in izrabi sekundarnih ali trenutno odpadnih surovin v rudarstvu (Ur. l.
RS, št. 111/2003, 32/2006,
006, 61/2010
61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS,
št. 136/2006, 61/2010-ZRud
ZRud-1, 62/2010 popr., 43/2011-ZVZD-1)
Pravilnik o varnostnih znakih – Uradni list RS 89-4281/1999, Uradni
radni list RS 39-1397/2005,
39
Uradni list RS 34-1627/2010,
1627/2010, Uradni list RS 43
43-2039/2011,
2039/2011, Uradni list RS 38/2015
Pravilnik o označevanju mej in načinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih
prostorov ter o načinu vodenja registra nosilcev rudarske pra
pravice
vice (Ur. l. RS, št. 76/2003,
61/2010-ZRud-1,
1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o pogojih in postopku za izdajo tehničnega soglasja (Ur. l. RS, št. 68/2003,
83/2003 popr., 61/2010-ZRud
ZRud-1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o strokovni izobrazbi in usposabljanju tehnič
tehničnih
nih vodij, vodij tehničnih služb in
nadzorno-tehničnega
tehničnega osebja pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin ter o strokovnih izpitih
in ustrezni praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov (Ur. l. SRS, št. 14/1976,
16/1989, Ur. l. RS, št. 61/2010
61/2010-ZRud-1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o dopolnitvi pravilnika o strokovni izobrazbi in usposabljanju tehničnih vodij,
vodij tehničnih služb in nadzorno
nadzorno-tehničnega
tehničnega osebja pri raziskovanju ali izkoriščanju rudnin
ter o strokovnih izpitih in ustrezni praksi samostojn
samostojnih
ih projektantov rudarskih projektov (Ur.
l. SRS, št. 14/1976, 16/1989, Ur. l. RS, št. 61/2010
61/2010-ZRud-1,
1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevah za zagotavljanje varnosti in
zdravja pri delu in tehničnih ukrepih za dela pr
prii raziskovanju in izkoriščanju mineralnih
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1. UVOD
»Gramoznica Selnica ob Dravi - Godec « se nahaj a na rečni terasi ob leve m bregu Drave,
ca 600 m j užno od nas elj a Selnica ob Dravi in naj manj 40 m od reke Drave. Pridobi valni
prostor gra moznice Selnica ob Dravi – Go dec mej i na vzhodu na regionalno cesto Selnica
ob Dra vi – Ruše, na zahodu pa na gramoznico Konstru ktor. Pridobivalni prostor
gramoznice Selnica ob Dravi – Godec meri po koncesij ski po god bi 5,0556 ha.
Koncesionarka Magda Godec i ma s strani Ministrstva za infrastrukt uro na osnovi dodat ka
št.1 h koncesij ski pogodbi št. 354-1 4-10/20 02 z dne 23.1. 2018 p o dalj šan čas velj avnosti
rudarske pra vice za gospodars ko i zkoriščanj e mineralne surovine prod, na pridobi valnem
prostoru Selnica ob Dravi – Godec, do 5.11 .2027.
V letu 2016 j e bil izdelan Elaborat o klasifikacij i in kategori zacij i izračunanih zalog in
virov proda v gra moznici Selnica ob Dravi – Godec s stanj em 3 1.12. 2015, ki j e v
izračunu upošteval zaloge na območj u pridobiva nj a po koncesij ski po go dbi, torej na
površini 5,0556 ha. S stanj em 31.1 2.2015 so vse zaloge mineralne surovine v nahaj ališču
po elaboratu znašale skupaj 156.989 m 3 , od t ega j e bilo izračunanih 129.940 m 3 od kopnih
zalog. S stanj em 31.12.2018 so zaloge mineralne surovine v nahaj ališču izračunane na
118.542 m 3 .

2. NAMEN IZDELAVE TEHNIČNE DOKUMENTACIJE
T ehnična dokumentacij a j e izdelana za naročnika »Ma gda Godec, d ružba za proizvodnj o,
trgovino in storitve d. o.o. « in služi kot stroko vna podla ga za spre membe in dopolnitve
ureditvenega načrta na obravna vanem območj u gramoznice Selnica ob Dravi – Godec.
V gramoznici poteka pridobiva nj e mineralne surovine - prod. Mineralna surovina j e v
skraj nem zahodne m delu gramoznice že izčrpana, zato se na tem ob močj u lah ko začne
zapolnj eva nj e

odkopanega

prostora

z

materialo m,

pridoblj eni m

pri

nadalj nj em

pridobivanj u gramoza, ki ni pri meren za prodaj o, in z materialo m pridoblj eni m pri
predelavi nenevarnih odpadkov v reci klirane materiale. Sanacij ska dela se lahko i zvaj a v
skladu z rudars ki m proj ektom za i zvedbo sanacij e, ki obra vnava sprotno sanacij o in
rekulti vacij o zaradi pridobivanj a de gradiran ega območj a.
Postopno sprotno sanacij o degradiranega ob močj a se bo izvaj alo v s kladu z zahtevami
98. člena Zakona o r udarstvu Republike Slovenij e (Zrud -1) in na osno vi p otrj enega
rudarskega proj ekta za izvedbo sanacij e na način, da po prenehanj u izkoriščanj a na
območj u pridobi vanj a ne bo ogr ožena varn os t, ži vlj enj e in zdra vj e lj udi, promet, sosednj i
obj ekti ali okolj e in da bo mogoče zemlj išče, na katere m o ziro ma pod kateri m se j e
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izkoriščalo mineralne surovine, uporablj ati za drug na me n o ziro ma o pravlj anj e druge
dej avnosti. Opustite v izkoriščanj a mineralni h surovin vklj učuj e vs a potrebna dela, ki j ih
j e potrebno izvesti z namenom sanacij e okolj a, degradiranega zaradi pridobi van j a,
bogatenj a in skladiščenj a mineralnih surovin ter vzposta vit ve prej šnj ega stanj a ali
drugačne sanacij e, če vzpostavitev v prej šnj e stanj e ni mo žna, da se po zapustit vi
rudnika vzposta vi za o pravlj anj e drugih dej avn osti pri merna raba p rostora.
Na osnovi 93. člena Zrud-1 j e na osno vni etaži gramoznice na k. 272, kj er j e mineralna
surovina

že

i zkopan a,

predvidena

p ostavitev

Centra

za

pr edelavo

odpadko v

in

proizvodnj o materialov Godec, torej obj ektov za predelavo nenevarnih odpa d ko v v
materiale. Za navedeno postavitev obj ektov se pripravlj a doku mentacij o za pridobitev
gradbenega dovolj enja za izgradnj o Cent ra za predela vo o dp adko v in proi zvodnj o
materialov Godec. V p ostopku pridobit ve so Okolj evarst vena so glasj a in Okolj evarst veno
dovolj enj e za načrtovano predela vo odpadkov v materiale.
Proj ekt za i zvedbo s anacij e j e zastavlj en tako, da bo po kon čanj u odkopavanj a na
posa me zni eta ži omogočena sprotna sanacija in rekultiva cij a posledic odkopa vanj a in v
čim večj i meri vzpost avlj eno prvotno stanj e območj a. Rekultivaci j a se bo izvedla tako,
da bo območj e oblikovano v terastem nagib u do osno vne etaže. Berme in brežine med
nj imi se bo oblikovalo s pomočj o dodaj anja materiala, delno z avtohtoni m od padni m
materialom oziroma z materialom proi zvedeni m i z ne ne varnih od p adkov. Območj e berm
in brežin se bo z dokončno sanacij o prekrilo s plastj o humusa in zemlj e tre zatravilo.
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3. PRIDOBIVALNI PROSTOR – GRAMOZNICA SELNICA OB DRAVI GODEC
Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi – Godec po Rudarski knjigi je prikazan na sliki v
svetlo zeleni barvi.

Izpis i z Rudars ke knj ige

Rudarska pravica:
Mineralna surovina
Občina
Koncesionar:

izkoriščanje
prod (5.11.2002-5.11.2027)
Selnica ob Dravi
MAGDA GODEC družba za proizvodnjo, trgovino in storitve d.o.o.
Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi,
matična št. 5709466000, davčna št. SI84029846
Ugotovitev prostora: ugotovljen
Površina:
5,0556 ha
Dovoljenje:
dovoljenje za izkoriščanje: 305-5/2002-205, 4. februar 2003, delna odločba o
prenehanju pravic in obveznosti: 361-31/2017-15
3. november 2017
Pogodba:
17. člen: 354-14-10/2002. 5. november 2002 - 5. november 2027, aneks:
dodatek št.1 19. april 2018
Uradni list:
85/01, zap. št. 1
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Pridobivalni prostor po Rudars ki knj igi sestavlj aj o naslednj e parcele:
Zap.št.
1

Št. parcele

Katastrska občina

P ovršina

Opomba

(m 2 )

(lastništvo)

631 - k.o. Spodnja Selnica

167/1

875

Pridobivanj e se izvaj a
Magda godec d.o.o. 1/ 1

2

631 - k.o. Spodnja Selnica

174/2

10.683

Pridobivanj e se izvaj a
Magda Godec d.o .o. ½

3

631 - k.o. Spodnja Selnica

166/3

108

Pridobivanj e se izvaj a
Fizična oseba 2x

4

631 - k.o. Spodnja Selnica

163/1

6.701

Pridobivanj e se izvaj a
Fizična oseba 2x

5

631 - k.o. Spodnja Selnica

166/2

30.905

Pridobivanj e se izvaj a
Fizična oseba 2x

6

631 - k.o. Spodnja Selnica

387/3

1.284

Javno dobro

pridobivanj e se izvaj a
Občina

Selnica

ob

Dravi
50.556

SKUPAJ

4. OPREDELITEV VPLIVOV NA OKOLJE
Na pridobi valnem pros toru Gra moznica Selnica ob Dravi – Godec p ridobivanj e mineralne
surovine

pr oda

še

poteka ,

hkrati

pa

se

načrtuj e

začetek

delne

sanacij e

zaradi

odkopa vanj a degradiranega območj a, kj er so zaloge mineralne surovine že i zčrpane.
Sanacij ska dela se bo izvaj alo na način, da se že odkopane prostor e postopo ma za polni z
delno avtohtoni m mat erialom, delno pa z materialom i z predela ve , ki na o kolico ne bo
vpli val š kodlj ivo, saj bo le -ta v s kladu s predpisi, ki urej aj o varst vo o kolj a.
Z za konom predpisano in potrebno izvaj anj e sanacij skih del na ob močj u Gramo znice
Selnica ob Dra vi - Godec po zaklj učku i zvaj anj a pridobivalnih del, ki zahteva, da s e
območj e v či m večj i meri uredi v prvo tno stanj e, izhodiščno podaj a potrebo po
za gotavlj anj u večj ih količin sanacij skih materialov. Le -te j e na podlagi predhod no
podanih i zhodišč možno pridobiti iz predelanih ustreznih nenevarnih odpad ko v, pri
če mer se bo nj ihovo predelavo v no ve materiale in zemlj ine izvaj alo izklj učno n a
prostoru in v obj ektih načrtovanih v ta namen in v s kladu z ustrezno zakonodaj o.
 TD -0 1 9 -2 0 19 -GR AM OZ N IC A GO DE C- STR OK OV NE P OD LA GE

- B/4 -

M A J N IN G , P R O J E K T I R A N J E I N I N Ž E N I R I N G , M A J A M A L O V R H R E P O V Ž S . P .

S predvideni mi sanacij skimi deli bodo vplivi na o kolj e v mej ah, kot j ih določaj o
predpisi, ki urej aj o varstvo okolj a.

5. TEHNIČNE REŠITVE IZVEDBE SANACIJSKIH IN Z NJIMI POVEZANIH
ZAPIRALNIH DEL

5.1. P OSTOPKI SANACI JE GRAMO ZNI CE S ELNICA OB DRAVI - GODEC
Sanacij ska dela v gramoznici bodo potekala z zapolnj eva nj em odkopa nih ob močij praznin in v s mislu vzpostavitve pr votneg a stanj a. Zapolnj evan j e gramo znice se bo
izvaj alo po fazah in s icer od zahoda proti vzhodu. San acij ska dela se bo izvaj alo sproti
glede na i zčrpavanj e mi neralne surovine i z posameznih ob močij gramo znice.
Na priloženih geološ kih profilih so prika zane potrj ene zalo ge mi neralne surovine po
elaboratu s stanj em 31.12.2015, ki so bi le delno že od kopan e, oziroma se bodo
odkopa vale v nadalj e.
Na profilih j e prikaza no tudi proj ektirano terasasto zapolnj evanj e območj a predvidene
sanacij e.
Območj e gramoznice j e bilo po podat kih koncesionarj a prvotno blago nagnj eno proti reki
Dravi in zasaj eno s travo, gr mičevj em in redki mi drevesi. Ker j e namen sanacij skih del
na ob močj u gra mozni ce vzpostaviti prvotno stanj e, ki j e bilo pred začet ko m ru darj enja
na te m območj u, j e potrebno območj e zap olniti z materialo m v terasastem na gibu, ki b o
klj ub nasutj u za gotavl j al stabilnost ob močj a. Proj ekt pred vide va t erase višine ca 1 0 m i n
berme širine 5 do 10 m ter brežine z naklon om do 30°.
Po oblikovanj u terasaste površine v skladu s proj ektno dokumentacij o za izvedbo
sanacij skih del se območj e prekrij e z 10 do 20 c m hu musa in zatra vi.
Proj ektirano končno s tanj e po sanacij i degradiranega območj a gramo znice v terasastem
nagibu proti osnovni etaži j e prikazano na pr ečnih profilih na grafi čni prilogi Pr. -2.
Sanacij ska dela se bo i zvaj alo postopoma, glede na potek izkopa vanj a mineral ne
surovine. V prvi fazi se bo zapolnilo z materialom s kraj ni za hodni del in ust varilo
terasasti naklon proti osnovni eta ži, kj er j e na osrednj em delu planirana izgradnj a Centra
za pre dela vo odpadkov in proi zvodnj o materialov Godec.
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5.2. P REDVI DENI NAČI NI I ZVEDBE ZAPIRALNIH DEL
Pridobivalni prostor j e delno že, po konča ne m pridobi vanj u min eralne suro vine pa bo
dokončno

de gradiran,

če

s

sanacij ski mi

deli,

ne

bo mo

zagotovili

zapolnj evanja

manj kaj očega materiala na odkopan o območj e. V ob močj u gramo zn ice j e zato predvidena
izgradnj a Centra za predelavo odpadkov in proizvodnj o

materia lov Godec. Le ta ko bo

mogoče degradirano območj e pri merno zapolniti z ustrezni mi materiali in vzposta vi ti
prvotno stanj e.
Na območj u osnovne etaže j e predvidena postavitev Centra za predelavo nenevarni h
odpadkov, za katerega se pridobi va do kumentacij a. S pomočj o predelave nenevarni h
odpadkov v materiale primerne za vgradnj o, bo mogoče ob močj e gramo znice sanirati
tako, da bo v či m večj i meri vzposta vlj eno prvotno stanj e območj a.
V okviru sanacij e predlagamo zapolnj evanj e pridobivalnega prostora z avtohtoni mi
materiali, ki bodo os tali pri pridobivanj u mi neralne suro vine in ne bodo pri merni za
prodaj o, ka kor tudi z materiali, ki bodo produkt pri predelavi nenevarnih odpad ko v.
Gramoznico

se

zapolnj uj e

postopoma

po

fazah,

glede

na

n apredo vanj e

oziro ma

izkoriščanj e mineraln e surovine. Na območj u sanacij e se izvede zapolnj eva nj e v
terasastem načinu kot prikazuj ej o priloženi profili.
Izvaj anj e sanacij e degradiranih rudarskih območij s predelani mi ne nevarni mi odpa dki kot
virom novih materialov, ki se izvaj a na kraj u izvaj anj a predvidenih sanacij skih del
rudniškega prostora, j e v popolnosti s kladno z določili evrops ke in slovens ke zakonodaj e
in predpisano hierarhij o ravnanj a z odpad ki , dodatno pa še tak pri stop moč no zmanj šuje
vpli v transporta na okolj e in težavo umeščanj a obratov za pred elavo odpad kov v tuj a
okolj a ter zagotavlj a sprotno in ta koj šnj o uporabo s koraj vseh iz o dpad kov predelani h
materialov brez kopičenj a zalog.
5.3. TEHNI ČNE REŠIT VE ZA ZAGOTAVLJANJE DOLGO ROČNE STABILNOSTI
P OVRŠINE NA VPLIVNEM OBMOČJU I ZKORI ŠČANJ A MINERALNE
SURO VINE

Območj e nasutj a materialov in oblikovanj e brežin in ber m j e projektirano z nakloni, ki
ne presegaj o naklona 33ᵒ od hori zontale, tako da za gotavlj a primerno stabilnost terena.
Vmes so proj ektirane t.r. ravne terase - ber me, na katerih j e predvidena zatravitev
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oziroma po potrebi za saditev avtohtonega rastlinj a. Tudi nagnj ene brežine se po nas utju
humusa in ze mlj e zatravi.
5.4. CE NTER ZA PREDELAVO ODPADKOV I N PROI ZVO DNJO MATERI ALOV
Na j užnem delu gramoznice Selnica ob Dra vi – GODEC j e predvidena izgradnj a Centra
za predelavo odpadkov in proi zvod nj o materialov Godec Seln ica, ki j ih bo mo goč e
uporabiti za sanacij o degradiranega območj a v gramo znici oziro ma prodati na tr gu.
Izgradnj a Centra... j e v s kladu z Zakonom o rudarstvu, ki v 93. čl enu določa pogoj e za
graditev obj ektov in i zvaj anj e drugih posegov v ob močj u rudniških prostorov. T ako se na
območj u rudniškega pr ostora pod posebni mi po goj i smej o izj emo ma po Zakon u o gradit vi
obj ektov graditi tudi drugi obj ekti in naprave ter izvaj ati dej avn osti, ki niso namenj ene
izvaj anj u rudarskih del, če gre za v za kon u navedene akti vnosti, med katere s pada tudi
predelava odpadkov, ne pa tudi nj ihovo zbiranj e.
Lokacij a Centra j e prikazana na prilo ženi grafični prilogi Pr.1, na situacij i Gramo znic a
Selnica ob Dravi – Godec, ki se ra zpros tira na ca 2.600 m 2 . Predvidena postavitev
obj ektov centra j e prikazana tudi na grafični prilogi Pr. -2 v prerezu P-CZP1.
Območj e izgradnj e obj ektov j e dostopno iz J V strani iz obstoj eče lokalne ceste, ki se v
neposredni bli žini pri klaplj a na odsek re gion alne ceste Ruše Selnica ob Dravi .
Na predvidenem območj e centra se naj prej izdela temelj ni utrjeni plato iz nasipnih
materialov, na katerem se bo i zvedla nadalj nj a gradnj a obj ektov.
Predvidena j e izgradnj a naslednj ih obj ektov:
-

Betons ki plato za teht nico v di me nzij i 25 m x 3 m = 75 m 2

-

Prevzemni betons ki pl ato za prevem od padkov v predela vo v di menzij i 10 x 1 0 =
100 m 2 z vgraj enim lovilcem olj in peskolo vom

-

Nadstrešnica za pokri tj e boksov za s kladiščenj e prevzetih od padkov za namen
predelave v materiale v di menij i 54 m x 12 m

-

Plato iz utrj enega ta mpona za postavitev premične naprave za pred elavo odpad ko v

-

Plato za s kladiščenj e že predelanih reci kliranih materialo v.

Dodatne enote obj ekta:
-

Obj ekt za zaposlene in elektro o mara

-

Cestna mostna tehtnic a
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-

Pes kolov in lovilec olja SIST EN 858-1 ob prevze mnem platoj u

-

Kontej nerji za ločevanj e izločenih odpadkov

-

Pokriti boksi (5) za s kladiščenj e prevzetih odpadkov ali predelanih materialo v

-

Montažni boksi ali deponij e za s kladiščenj e predelanih materialo v

-

Plato za postavitev pr emične naprave za predelavo odpad ko v – ca 200 m 2

-

Odprti lovilec meteornih vod – uporaba za pr eprečevanj e emisij prahu v o kolj e

Vse predvidene enote obj ekta za gradnj o so odprtega tipa, razen b oks o v za s kladiščenj e
prevzetih odpadkov do nj ihove predelave , ki moraj o biti pokriti. Razen ob močj a
prevze mnega platoj a (ki mora biti i zveden protiprašno) so vse ost ale takšne površine za
skladiščenj e, predela vo in transport i zdelane iz utrj enega ta mpo na.
Predvidena kapaciteta Centra za predela vo odpadko v in proi zvod nj o materialov Godec
Selnica bo predelava do 120.000 ton odpad kov na leto. Predelava nene varnih gradbeni h
odpadkov se bo i zvaj ala na tehnlološko pre mični napravi p o postop ku predelave
odpadkov R5 z recikl iranj em / pridobivanj e m drugih anorgans ki h materialov po su hem
postopku brez uporabe tehnološ ke vode in z uporabo lastnih po gon skih agregato v.
Dovo ze nenevarnih o dpadkov v predelavo in odvoze reci kliranih materialov se bo
izvaj alo s kamioni, manipulativne storitve na ob močj u centra pa se bo izvaj alo s čelnim
nakladalcem ali ba grom goseničarj em.
Proizvodi po predelavi bodo reciklirani gradbeni materiali, uporabni za razne na mene v
gradbeništvu (v zadevne m pri meru pa tudi za izvedbo del pri sana ciji gra moznice Selnica
ob Dravi – Godec) za kar pa j e potrebno izvaj ati certificiranje kontrole proizvodnj e
recikliranih a gregatov in nj ihovo daj anj e na trg z i zj avo o lastnost ih. Predelani materiali
brez certifi kata i maj o še vedno status odpa dka in j ih j e potrebno oddati pooblaščenemu
prevze mni ku odpadkov.
V

sklopu

i zvedbe

predmetne

gradnj e

novega

Centra

za

predelavo

o dpad kov

in

proizvodnj o materialov Godec Selnica se bo izdelalo tudi Poročilo o vpli vih na okolj e,
pridobilo Okolj evarstveno soglasj e za na meravan poseg v o kolj e in končno pridobila tudi
Odločba o spremembi investitorj u že izdanega

okolj evarst vene ga do volj enj a za

predelavo odpadkov št. 35472-32/2012 -7 z dne 20.02 .2013 , ki bo po spreme mbi
investitorj u dovolj evala predelavo do 400.0 00 ton nenevarnih odpa dko v na leto.
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6. VPLIV IZKORIŠČANJA IN OPUSTITVE IZKORIŠČANJA

Območj e gra moznice Selnica ob Dravi – GODEC leži izven ob močj a varo vanj a
podtalnice in drugih varovanih območij narave o z območij nepremične kulturn e
dediščine.

 TD -0 1 9 -2 0 19 -GR AM OZ N IC A GO DE C- STR OK OV NE P OD LA GE

- B/9 -

M A J N IN G , P R O J E K T I R A N J E I N I N Ž E N I R I N G , M A J A M A L O V R H R E P O V Ž S . P .

PRILOGE

 TD -0 1 9 -2 0 19 -GR AM OZ N IC A GO DE C- STR OK OV NE P OD LA GE

- C -

M A J N IN G , P R O J E K T I R A N J E I N I N Ž E N I R I N G , M A J A M A L O V R H R E P O V Ž S . P .

SEZNAM PRILOG
SEZNAM PISNIH IN GRAFIČNIH PR ILOG
Grafične priloge:
P r.št.

Naslov priloge

Merilo

Situacij a gra moznice Selnica ob Dravi - Godec – geodets ki načrt s
1.0

prikazani m Centrom za predelavo odpa dkov in proizvodnj o

1:1000

materialov
2.0
3.0

Center za predelavo odkopad ko v v Gramozn ici Selnica ob Dravi
Godec – Prerez P-CZP-1
Geološ ki profili P-1, P-2, P -3, P-4, P-5, P-6, P-7, P-8 z vrisano
predvide no sanacij o območj a

 TD -0 1 9 -2 0 19 -GR AM OZ N IC A GO DE C- STR OK OV NE P OD LA GE

1:500
1:500

- C/1 -

435; 1439; km2,5

Drav
i
elnic
a ob
- ces
ta - S
Ruše

Legenda

sta

-S

eln

ica

ob

Dr
a

vi

- relief prereza
- meja območja pridobivanja
- meja pridobivalnega prostora

Ru

še
-

ce

kota 287,5 n.m.v.

.v.
310 n.m

Nadstrešnica z boksi
Prostor za predelavo odp.

.

.v
305 n.m

Tehtnica

.v.

.v.
n.m
295
n.m
290

Zabojnik
.v.

285

n.m
280

5

.m
300 n

skladišče
materiala
.v.
n.m

skladišče
materiala

skladišče
materiala

.v.
275

12
skladišče
materiala

.v.
n.m

2 3

Legenda

kota 271,5 n.m.v.

kota 272,5 n.m.v.

16

ap
ica z

okr

trešn
zabojnik
nads
Z

UVOZ/IZ

VO
IZ

on
itje m

ih bo

tažn

ksov
a

tnic
a teh
cestn

25.00

UVOZ

3.00

ni
zem
prev ski
n
beto
plato

0

kan. jašek

10.0

el.omara

0
10.0

Ime in priimek
ODGOVORNI
VODJA PROJEKTA: Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.
SAMOSTOJNI
PROJEKTANT:

VOZ

PROJEKTIRAL:
OBDELAL:
DOPOLNIL:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.
Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.
Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

Podpis

Datum:

MAJNING, Projektiranje in inženiring
SI-1410 Zagorje, Ulica talcev 7

NAROČNIK:

Magda Godec, družba za
proizvodnjo in storitve d.o.o.
PROJEKT:
"Gramoznica Selnica ob Dravi - GODEC" Strokovna podlaga za spremembe in
dopolnitve uredtivenega načrta območja
gramoznice GODEC

Pr.- 1
št.projekta:

Situacija gramoznice GODEC geodetski načrt s prikazanim
centrom za predelavo odpadkov v
materiale.

Ime in priimek

TD 019/2019
oznaka načrta:

Pr-019/1
merilo:

1 : 1000

NAČRT:

tel.: +386 31 414 478
e-mail: majning.maja@gmail.com

ODGOVORNI
VODJA PROJEKTA: Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.
SAMOSTOJNI
PROJEKTANT:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

PROJEKTIRAL:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

OBDELAL:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

DOPOLNIL:

Podpis

Datum:

november 2019

vod. jašek

tel.: +386 31 414 478
e-mail: majning.maja@gmail.com

november 2019

0
54.0

skladišče
materiala

MAJNING, Projektiranje in inženiring
SI-1410 Zagorje, Ulica talcev 7

vo

0
12.0

dela
a pre
tor z
s
o
r
p
dkov
odpa

NAROČNIK:

Magda Godec, družba za
proizvodnjo in storitve d.o.o.
PROJEKT:
"Gramoznica Selnica ob Dravi - GODEC" Strokovna podlaga za spremembe in
dopolnitve uredtivenega načrta območja
gramoznice GODEC

Pr.- 2
št.projekta:

TD 019/2019
oznaka načrta:

Pr-019/2
merilo:

1 : 500

NAČRT:
Profil P-CZP1

III. faza sanacije

II. faza sanacije

Legenda

III. faza sanacije

- zaloge gramoza
- relief prereza september 2017
- meja pridobivalnega prostora
- meja območja pridobivanja
- predvidena brežina po sanaciji

II. faza sanacije

- meja s cesto Ruše - Selnica
- Trenutno stanje odkopa
MAJNING, Projektiranje in inženiring
SI-1410 Zagorje, Ulica talcev 7
tel.: +386 31 414 478
e-mail: majning.maja@gmail.com
Ime in priimek

Podpis

Datum:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

OBDELAL:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

julij 2019

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

PROJEKTIRAL:

Magda Godec, družba za
proizvodnjo in storitve d.o.o.

DOPOLNIL:

Pr.- 4
št.projekta:

PROJEKT:
Sanacija gramoznice Selnica ob Dravi
- Godec - zapolnjevanje odkopanih
predelov z materialom in
rekultivacijo površine

ODGOVORNI
VODJA PROJEKTA: Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.
SAMOSTOJNI
PROJEKTANT:

NAROČNIK:

P 023/2017
oznaka načrta:

Pr-023/4
merilo:

1 : 500

NAČRT:
Geološki prerezi P5'
P6'
P7'
P8'

-

P5,
P6,
P7,
P8

I. faza sanacije
IV. faza sanacije

Legenda
- zaloge gramoza
- relief prereza september 2017
- meja pridobivalnega prostora
- meja območja pridobivanja
- predvidena brežina po sanaciji

IV. faza sanacije

I. faza sanacije

- meja s cesto Ruše - Selnica
- Trenutno stanje odkopa
MAJNING, Projektiranje in inženiring
SI-1410 Zagorje, Ulica talcev 7
tel.: +386 31 414 478
e-mail: majning.maja@gmail.com
Ime in priimek

Podpis

Datum:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

OBDELAL:

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

DOPOLNIL:

julij 2019

Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.

PROJEKTIRAL:

Magda Godec, družba za
proizvodnjo in storitve d.o.o.

NAČRT:
Geološki prerezi P1'
P2'
P3'
P4'

Pr.- 3
št.projekta:

PROJEKT:
Sanacija gramoznice Selnica ob Dravi
- Godec - zapolnjevanje odkopanih
predelov z materialom in
rekultivacijo površine

ODGOVORNI
VODJA PROJEKTA: Maja M. Repovž, univ.dipl.ing.rud.
SAMOSTOJNI
PROJEKTANT:

NAROČNIK:

-

P1,
P2,
P3,
P4

P 023/2017
oznaka načrta:

Pr-023/3
merilo:

1 : 500

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

5. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
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MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV SD URN NA OKOLJE
NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Sektor območja Drave
Krekova ulica 17, 2000 Maribor
Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
Zavod za gozdove Slovenije
OE Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor
ODLOČBA
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
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PRVA MNENJA
ŠT.

NASLOVNIK

1

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

2

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

3

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

4

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

5

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za odpadke
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

6

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo (področje rudarstva)
Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana

7

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor
Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

8

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

9

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

10

Zavod za gozdove Slovenije
OE Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor

11

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

12

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

13

ELES d.o.o.
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

14

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

15

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

16

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

17

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

18

CATV Selnica – Ruše d.o.o.
Mariborska cesta 25, 2352 Maribor
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DRUGA MNENJA
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6. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA
SPLOŠNI DEL
Zaradi predvidenega drugačnega oblikovanja brežin gramoznice, kot ga predpisuje veljaven URN
in zaradi možnosti gradnje objektov za potrebe sanacije degradiranega okolja povzročenega z
rudarskimi deli in vzpostavitev pogoje za novo rabo prostora, je potreba po SD URN.
PODLOGA ZA PRIPRAVO SD URN IN POSTOPEK PRIPRAVE
Postopek priprave SD URN, ki poteka skladno z določbami Zakona o urejanju prostora (Uradni list
RS, št. 61/17; v nadaljevalnem besedilu ZUreP-2), se je začel s »Sklepom o pripravi sprememb
in dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi«, ki ga je dne
7.10.2019 sprejela županja Občine Selnica ob Dravi. Sklep o začetku postopka je objavljen v
Medobčinskem uradnem vestniku, št. 20/2019.
Za predmetni SD URN, se v skladu z ZUreP-2, vzpostavitve storitev za elektronsko poslovanje na
področju prostorskega načrtovanja upošteva druga alineja četrte točke 289. člena ZUreP-2, ki
določa:
- ne glede na prvi odstavek 119. člena tega zakona v postopku priprave OPPN se ne uporabljajo
določbe 115. člena ZUreP-2, temveč občina sprejme SD URN po tem, ko pridobi pozitivna mnenja
nosilcev urejanja prostora in ko ministrstvo ugotovi, da so vplivi izvedbe predloga SD URN na
okolje sprejemljivi.
NAMEN IN NAČIN SD URN:
Spremembe in dopolnitve določajo:
način pridobivanja gramoza in njegovo predelavo,
način sanacije degradiranega prostora,
območje za izgradnjo objektov za potrebe sanacije degradiranega prostora,
oblikovanje objektov za potrebe sanacije degradiranega prostora,
oblikovanje brežin in reliefa po končani sanaciji
rekultivacijo in vzpostavitev kmetijskih zemljišč po končani sanaciji
OBMOČJE OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
Območje OPPN obsega parcele na katerih se izvaja pridobivanje mineralne surovine in izvedba
objektov za sanacijo, v času pridobivanja mineralne surovine ter sanacije in rekultivacije
degradiranega prostora.
Območje SD URN načrtovane prostorske ureditve, skladno z geodetskim načrtom, obsega
zemljišča s parcelnimi številkami oziroma dele zemljišč s parcelnimi št. 156/1, 163/1, 163/5 166/2,
166/3, 167/1, 174/2 in 387/3 vse k.o. 631 Spodnja Selnica.
Ureditveno območje SD URN lahko pri načrtovanju omrežij gospodarske javne infrastrukture
poseže izven območja SD URN.
UMESTITEV NAČRTOVANE PROSTORSKE UREDITVE V PROSTOR
Območje SD URN je na jugu omejeno z obrežjem reke Drave, na severu s kmetijskimi zemljišči, na
vzhodu z državno cesto R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica in na zahodu z gramoznico
»Konstruktor«.
Pridobivalni prostor mineralnih surovin je odmaknjen za cca 4,0m od meje ureditvenega območja
SD URN.
V osrednjem južnem delu ureditvenega območja SD URN, ob občinski cesti je predvideno območje
za gradnjo objektov za predelavo nenevarnih odpadkov in proizvodnjo materialov za sanacijske
dela degradiranega prostora.
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PROSTORSKE UREDITVE, KI SE NAČRTUJEJO S SD URN
UREDITEV V ČASU PRIDOBIVANJA MINERALNE SUROVINE
Pridobivanje mineralne surovine ter sanacija in rekultivacija prostora se izvaja fazno od zahoda
proti vzhodu. Izkop mineralne surovine je možen do kote 275 mn.v., izjemoma do kote 271 mn.v. v
osrednjem območju.
Pridobivanje mineralne surovine mora potekati od zgoraj navzdol brez tvorjenja usekov ali večjih
nenaravnih prehodov površine terena.
Pripravljalna dela v gramoznici morajo potekati za vsako etažo posebej tako, da se najprej odstrani
humusna plast na površini, ki je predvidena za prvo in potem vsako naslednjo fazo izkoriščanja.
Humus se deponira na robovih gramoznice v kupe višine 2m in se ga uporabi pri sanacijskih delih
oz. rekultivaciji območja.
Pristopne poti oziroma cestišča znotraj SD URN do delovišč na etažah, se uredijo po zgornjem
oziroma spodnjem useku. Na večjem ravninskem platoju se cestišče razširi za razvrščanje različnih
frakcij materiala in nalaganje na tovornjake.
Na območju gramoznice je osnovni plato za namestitev naprav za predelavo mineralne surovine.
V osrednjem delu območja, kjer je pridobivanje mineralne surovine že zaključeno, je predvideno
območje za predelavo nenevarnih odpadkov za sanacijo degradiranega prostora. Območje je
omejeno z gradbeno mejo znotraj katere se lahko postavljajo objekt okvirnih dimenzij:
–
betonski plato za tehnico 25,0m x 3,0m
–
nadstrešnico za pokritje montažnih boksov in tehnice 54,00m x 12,00m + 26,00 x 6,00m;
višine 6,0m
–
prevzemni betonski plato za prevzem nenevarnih odpadkov v predelavo 10,0m x 10,0m,
–
makadamski plato za postavitev premične naprave za predelavo odpadkov
–
montažni objekti (kontejner za zaposlene, cestna mostna tehnica, kontejner za izločene
odpadke, montažni boksi za skladiščenje…)
Dopustni objekti in dejavnosti, samo v času pridobivanja mineralne surovine ter sanacije in
rekultivacije degradiranega prostora, v skladu z veljavno Uredbi o razvrščanju objektov:
objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin,
objekti za ravnanje z odpadki,
nadstrešnice.
Znotraj ureditvenega območja SD URN je v skladu z veljavno Uredbi o razvrščanju objektov
dovoljena tudi gradnja enostavnih in nezahtevnih objektov, v času pridobivanja mineralne surovine
in sanacije degradiranega prostora:
drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje,
gradnja gradbeno inženirskih objektov, ki predstavljajo komunalno opremljanje zemljišč
(prometna, komunalna in energetska infrastruktura).
SANACIJA IN REKULTIVACIJA PROSTORA PO KONČANEM PRIDOBIVANJU
Sanacijska dela potekajo z zapolnjevanjem odkopanih območij (praznin) v terasastem nagibu, ki
mora kljub nasutju zagotavljati stabilnost območja. Terase se izvedejo višine do 10,0m in širine
5,0m do 10,0m (berme). Brežine ne smejo presegati naklona 350 od horizontale. Odstopanja so
možna, vendar mora biti dokazana stabilnost terena.
Zapolnjevanje pridobivalnega prostora se izvaja z avtohtonimi materiali, ki bodo ostali pri
pridobivanju mineralne surovine in ne bodo primerni za prodajo, kakor tudi z materiali, ki bodo
produkt pri predelavi nenevarnih odpadkov.
Izvajanje sanacije degradiranih rudarskih območij s predelanimi nenevarnimi odpadki kot virom
novih materialov, ki bi se izvajal na kraju izvajanja predvidenih sanacijskih del rudniškega prostora,
je v popolnosti skladno z določili evropske in slovenske zakonodaje in predpisano hierarhijo
ravnanja z odpadki, dodatno pa še tak pristop močno zmanjšuje vpliv transporta na okolje in težavo
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umeščanja obratov za predelavo odpadkov v tuja okolja ter zagotavlja sprotno in takojšnjo uporabo
skoraj vseh iz odpadkov predelanih materialov brez kopičenja zalog.
Sanacijska dela se morajo izvajati sproti glede na izčrpavanje mineralne surovine iz posameznih
območij gramoznice.
V grafični prilogi »3 - ureditvena situacija s prerezi po končani sanaciji in rekultivaciji« je prikazano
terasasto zapolnjevanje območja predvidene sanacije.
Ureditveno območje je potrebno po sanacijskih delih zatraviti. Ravne terase (berme), kot tudi
nagnjene brežine se zatravijo oziroma po potrebi zasadijo z avtohtonim rastlinjem.
ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA
GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO
OPIS PROMETNIH UREDITEV
Na območju SD URN je načrtovana ureditev navezave na obstoječo občinsko cesto in ureditev
mirujočega prometa. Parkirna mesta so predvidena v bližini kontejnerja za zaposlene in se določijo
v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja.
Objekti so locirani izven 15 m varovanega pasu regionalne ceste R2 435, odsek 1439 Ruše –
Selnica. Uvozi na ureditveno območje so v zadostnem odmiku od regionalne ceste (42,0m) za
možnost obračanja in čakanja vozil.
OPIS KOMUNALNEGA IN ENERGETSKEGA UREJANJA
Ureditveno območje bo opremljeno s komunalno opremo, ki obsega omrežje in naprave za oskrbo
s pitno vodo, odpadno kanalizacijo ter omrežje in naprave za oskrbo z električno energijo.
Vodovodno omrežje
Predvidena je priključitev ureditvenega območja na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka v
občinski cesti. Priključitev mora biti v skladu s pogoji upravljavca vodovodnega omrežja in
veljavnimi predpisi.
Elektroenergetsko omrežje
Območje SD URN je že priključeno na obstoječe elektroenergetsko omrežje preko začasnega
priključka.
Predvidena je priključitev območja na trajno napajanje, postaviti nove prostostoječe priključne
merilno omarico ( PMO) in vgraditev ustrezne merilne naprave in tarifnih varovalk za potrebe
delovanja gramoznice. Po potrebi zgraditi nov nizkonapetostni kabelski priključek do nove PMO.
Pridobiti potrebno upravno in projektno dokumentacijo za novi nizkonapetostni kabelski priključek.
Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katere bo potekala trasa novega nizkonapetostnega
priključka.
Investitor si mora k izdelani projektni dokumentaciji pridobiti mnenje k projektnim rešitvam za
gradnjo predvidenih objektov pred izdajo gradbenega dovoljenja.
Odvajanje odpadnih voda
Kanalizacijski sistem se načrtuje in gradi vodotesno ter v ločenem sistemu za odvajanje odpadnih
komunalnih in prečiščenih padavinskih vod.
Kanalizacijski sistemi odpadnih komunalnih voda se zaključijo z iztokom oz. čiščenjem na
komunalni čistilni napravi.
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, cestne infrastrukture in platojev za namestitev naprav se morajo
predhodno očistiti v peskolovih oziroma v lovilcu lahkih tekočin (SIST EN 858/1-2).
Za izdelavo dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, za izvajanje gradnje ali uporabo
objekta, si je potrebno pridobiti mnenje upravljavca komunalne infrastrukture.
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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 je izven zavarovanih in varovanih območij kulturne dediščine.
Na ureditvenem območju SD URN ni naravnih vrednot, zavarovanih območij ali območij
pomembnih za biotsko raznovrstnost.
Varstvo voda in tal
Pri načrtovanju območja so bile upoštevane smernice Ministrstva za okolje in prostor, Direkcija
Republike Slovenije za vode, sektor območja Drave.
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).
Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajeno
z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest ( Ur.l.RS, št.47/05) in Uredbo
o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur.l. RS, št.
64/12, 64/14, 98/15).
Odvajanje padavinskih voda iz večjih ureditvenih območij je treba predvideti v skladu z 92. členom
ZV-1 in sicer, na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok padavinskih voda z
površin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v
površinske odvodnike.
V skladu s 64. členom ZV-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode
prepovedano. Padavinske vode iz obravnavanega območja, če ne obstaja možnost priključitve na
javno kanalizacijo, prioritetno ponikati preko ponikovalnic, pri tem morajo biti 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. Pri tem mora ureditev odvodnje biti načrtovana tako, da ne bodo ogrožena sosednja
zemljišča ali objekti.
Način odvajanja padavinskih vod mora izhajati iz analize odtočnih razmer, izhajajočih iz
načrtovanih novih pozidanih površin ob upoštevanju trenutnega površinskega odtoka. Analiza mora
vsebovati hidravlični izračun odtočnih razmer kot posledico povečanja prispevnih površin zaradi
načrtovane pozidave in spremembe odtočnih koeficientov, pri čemer je treba vključiti vse novo
predvidene pozidane površine za celotno območje.
Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih površin
objektov in vsebuje usedljive snovi, je treba v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri
odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14, 2 in 98/15) zajeti
in mehansko obdelati v ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj (SIST EN 858).
Varstvo pred hrupom
Skladno z veljavno Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju je ureditveno območje 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.
Pridobivanje, predelava in 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;
- čiščenje vozil pri vožnji na javne prometne ceste;
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- protiprašno zaščito vseh gradbenih in javnih cest, ki se uporabljajo za prevoz.
Varstvo pred požarom
Ureditveno območje OPPN je 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.
Intervencija bo zagotovljena preko cestnega priključka in manipulativnih površin na območju SD
URN. 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 in na plazljivo ogroženem 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 je znaša
0,100 g. 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
SD URN 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.
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7. POVZETEK ZA JAVNOST
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