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Na podlagi 112. dlena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, 5t. 61/17) ter 30. dlena Statuta
obdine Selnica ob Dravi - uradno predi5deno besedilo (Medobdinski uradni vestnik, St.35/17) je
2upanja Obdine Selnica ob Dravi sprejela

SKLEP

Zavzamelo se stali5da do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka ob6inskega
podrobnega prostorskega nadrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemlji5dih kmetijskega
gospodarstva z id. St. KMG-MID 100288251, kl jih je pripravil izdelovalec TIURB d.o.o. v sodelovanju z
Obdinsko upravo Obdine Selnica ob Dravi. Stali5da do pripomb in predlogov so sestavni del tega
sklepa in se do sprejema prostorskega akta javno objavijo na spletni strani obdine www.selnica.si in
na oglasni deski Obdine Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi.

Priloga:

- staliS6a do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve dopolnjenega osnutka obdinskega
podrobnega prostorskega nadrta za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemlji5dih
kmetijskega gospodarstva z id. 5t. KMG-MID 100288251

Objava sklepa:

- oglasna deska Obdine Selnica ob Dravi

- spletna stran obdine www.selnica.si
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OBEINA SELNICA OB DRAVI
Slovenski trg 4,2352 Selnica ob Dravi

Stevilka:
Datum:

350-5/2019
16. 1.2020

OBEINSKI PODROBNI PROSTORSK NAERT zA GRADNJo KMETIJSKIH oBJEKToV NA
KMETIJSKIH ZEMLJISEIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Z ID. 5T. KMG.MID
100288251 V OBEINI SELNICA OB DRAVT

STALISEA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV

IZ JAVNE RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA PROSTORSKEGA AKTA

Dopolnjeni osnutek ob6inskega podrobnega prostorskega nadrta za gradnjo kmetijskih objektov
na kmetijskih zemlji5dih kmetijskega gospodarstva z id. 5t. KMG-MID 100288251 v obdini
Selnica ob Dravi, v nadaljevanju (OPPN), je biljavno razgrnjen od 4. novembra do 6. decembra
2019 na obdini Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2351 Selnica ob Dravi in na spletni strani
https://www.selnica.siijavne-objave-in-razgrnitve/prostorski-akti-v-pripravi/.

Obdina Senica ob Dravije v dasu javne razgrnitve prejela 1 pisno pripombo: ugovor in pripombe
na predlog OPPN nadrl za gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemlji5cih kmetijskega
gospodarstva z lD. sr. ruc-ulD 100288251 v obdini Selnica ob Dravi. V knjigo pripomb-in
predlogov ni bilo vpisanih pripomb in predlogov. Na javni obravnavi, ki je bila 20. novembra
2019 v Konferendni sobi obdine Selnica ob Dravi, so bila podana vpra5anja, mnenja, pripombe
in predlogi, na katere sta odgovarjala investitor in izdelovalec prostorskega akta. Na javni
razpravi ni bilo podanih pripomb oz. predlogov na zapisnik, sodelujodi so povedali, da jih bodo
posredovali v pisni obliki.

V nadaljevanju je podan povzetek prejetih pripomb in stali66a do pripomb.
Stali56a so sestavni del spisa postopka priprave OPPN in se po zavzetlu javno objavijo na
oglasni deski in spletni strani Obdine Selnica ob Dravi.

Pripomba 5t. 1: upo5tevati dejstva, ki so bila posredovana na Obdino Selnica ob Dravi v
ugovoru dne 29. 7.2019.

Stali56e:

V dokumentu so navedeni argumenti,zakal se ne strinjajo s predlogom in prosijo, da se
zahtevi ugodi na na6in, da se investicija oddalji od urbanega naselja. Pripomba se
upo5teva, postopek se nadaljuje s preveritvijo drugih moZnih Iokacij, skladno s 3.ea
Elenom Zakona o kmetijskih zemlji5dih. V elaboratu, ki bo v mnenje posredovan
Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se obdelata tudi obe predlagani
Iokaciji.
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Pripomba 5t. 2: izrazito intenzivna kmetijska dejavnost na kmetiji se bo podvojila, kar bo
povedalo 2e tako negativne vplive na okoli5ke stanovalce. OPPN naj se spremeni na nadin, da
SE:

1. Lokaciia hleva in pripadaiodi kmetiiski obiekti oddaliijo od stanovaniskih obiektov 6im boli
iuZno (maksimalno moZna iuZna lokaciia) od predvidene lokaciie oz. naselja. Prva
moZna lokacija je oddaljena od stanovanjskih objektov najmanj 300 metrov, druga
lokacija bi bila oddaljena cca 150 metrov. Kot je bilo pojasnjeno na javni obravnavi, ima
za to investitor moZnosti, istodasno je investitor pojasnil, da si tudi sam Zeli, da bi imel
lokacijo novega hleva ob gozdu (prva lokacija), stran od urbanega okolja, da bi se lahko
tudi v prihodnje razv$al in Siril svojo dejavnost in s tem ne bi negativno vplival na
okoli5ke prebivalce. Upo5tevati je namred treba dejstva, da so za nemoteno izvajanje
kmetijske dejavnosti nujni tudi pomoZni kmetijski objekti (gnojne jame, gnoji5da, silosi...)
in dodatno obremenjena infrastruktura, ki imajo izrazito negativen vpliv na okolje (smrad,
hrup, no6ni nemir...).

Slika: Predlog potencialne lokacije predvidene lokacije in infrastrukture

Stali56e:

Pripomba se upo5teva. Kot Ze navedeno, se postopek nadaljuje s preveritvijo drugih
moZnih lokacij, skladno s 3.ea dlenom Zakona o kmetijskih zemlji56ih. V elaboratu, ki bo
v mnenje posredovan Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, se obdelata tudi
obe predlagani lokaciji.

2. Ustrezno uredi infrastruktura. V predlogu OPPN je navedeno, da se infrastruktura izvala
in se bo izvlala na utrjenem dovozu. Navedbe ne drZijo. lnfrastruktura investitorja ni
primerna za te2ko kmetijsko in gradbeno mehanizacijo, saj ima 2e zdq izrazito
negativne vplive na okolico (hrup, smrad, karcinogeni izpu5ni plini in oblaki prahu...).Ob
tem je treba upo5tevati dejstva, da je s kmetijsko dejavnostjo na kmetiji vsakodnevno, ob
vseh vremenskih razmerah - ves 6as povezan transport v okolici kmetijskih objektov
(odvaZanje gnojnice, dostava silirane hrane, siliranje, dostava krmil z nekaj tonskimi



priklopniki, nakladanje in razvaZanje gnoja....), kar povzroda izrazito negativne vplive na
vsakodnevno Zivljenje na5e druZine.

Stali56e: Pripomba se upoSteva. V odloku se navede obveznost rekonstrukcije in
protipraine ureditve obstojedega prikljudka v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi
oz. obveznost ustrezne ureditve novega dovoza do lokacije.

3. Lokaciia pomoZnih kmetiiskih obiektov, med katere spadajo tudi gnoji5da ter zbiralniki
gnojnice ali gnojevke, se oddalji maksimalno iuZno na investitorievo zemlii5de ob oozdu.
Na obstojede gnoji56e se vsak teden odloZi vsaj dve traktorski prikolici gnoja. Zaradi 2e
zdaj premajhnih kapacitet, se nato ta gnoj preklada, kar povzroda 5e dodaten, neznosen
- vsakodnevni smrad. Sedanja lokacija gnoji5da je od na5e stanovanjske hi5e oddaljen
cca 35 metrov in se naj v prihodnje v celoti opusti in locira juZno na zemlji5du investitorja

- ob gozdu.

Stali5de: Pripomba se upoiteva za natrtovanje novih objektov, pomoZni objekti se
bodo locirali ob novo predvidene objekte v skladu s funkcijo objekta.

4. Opustitev kmetiiske in druqe deiavnosti v obstoiedem obiektu - hlevu. Na javni razgrnitvi
je bilo pojasnjeno, da se v obstojedem hlevu v celoti opusti dejavnost (dokument nam ni
bil predloZen), po izvedbi investicije. V OPPN, kot je bilo pojasnjeno na javni obravnavi,
teh navedb ni, zato se OPPN dopolni na nadin, da se po izvedbi predvidene investicije v
obstojedem objektu v celoti opusti dejavnosti, ki bi negativno vplivala na na5o
stanovanjsko hi5o (hrup, smrad...)

Stali56e: Pripomba se upoSteva. V odloku se doda navedba: >rPo izvedbi obeh
objektov se mora v obstoje6em hlevu opustiti reja Zivali<.

dr. Vlasta KRMEL
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