A
POSTOPEK PRIPRAVE OBčINSKEGA PODROBNEGA
PROSTORSKEGA NAčRTA ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV
NA KMETIJSKIH ZEMLJIščIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA Z
ID. šT. KMG-MID 100288251 V OBčINI SELNICA OB DRAVI
Sklep o pripravi občinskega podrobnega prostorskega načrta za
gradnjo kmetijskih objektov na kmetijskih zemljiŽčih
kmetijskega gospodarstva z id. Žt. KMG-MID 100288251 v občini
Selnica ob Dravi

B

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Pripravljalec:

NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Območje OPPN

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

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

izvedejo trajni objekti ter prometne, energetske, komunalne in druge

od 4.11.2019 do vključno 6.12.2019
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi.

Načrtovalec:

0,47 ha in zajema naslednje parcele v celoti ali delno: 248, 249/1, 249/2,

Umestitev predvidene uredite v prostor

pristojnega za okolje

C

vzerjo plemenskih telic.

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

razgrnitve, v sredo 20.11. 2019 ob 16:30 uri

V
javne razgrnitve je bil poslan ugovor in
OPPN za gradnjo kmetijskih objektov na
kmetijskega gospodarstva z ID.
KMG-MID
Selnica ob Dravi.
Pripomba se je
na lokacijo hleva in

pripombe na osnutek
kmetijskih
100288251 v
lokacijo

obnovljen in dograjen, nazadnje leta 2014. Kljub vsem rekonstrukcijam je
Obe dodatni lokaciji se je
Pripravil se je Elaborat kmetijskega
gospodarstva v katerem so bile obdelane tri variante postavitve objektov

Priprava osnutka OPPN

Pridobivanje smernic nosilcev urejanja prostora

novega kombiniranega hleva za govedo in hleva za pitano govedo.

Dopolnitev osnutka OPPN

Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora

Dopolnitev osnutka OPPN

Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka OPPN
(4.11.2019-6.12.2019)

Opis načrtovanih prostorskih ureditev

v posamezne skupine:
vplivov na okolje po predpisu, ki ureja vrste posegov v okolje, za katere
je treba izvesti presojo vplivov na okolje.

Javna obravnava
( 20.11.2019, ob 16:30)

klasifikaciji dejavnosti dopustna dejavnost kmetijske proizvodnje in z njo
povezane storitve.
Primarnega pomena je izgradnja dveh novih kmetijskih stavb (hlevov),

pridelkov, stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in
mehanizacije, komunalna, energetska in prometna infrastruktura ter
ostale potrebne vsebine v skladu z dopustnimi dejavnostmi).
Priprava predloga OPPN

Oblikovanje objektov
Objekta bosta maksimalnih dimenzij 15.00m x 22.00m in 30.00m x

- relief terena,
Gradivo je bila ponovno poslano v
na Ministrstvo za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano. Prejeli smo dopolnitev prvega mnenja, ki navaja,
da je potrebno v skladu z
ZKZ kmetijske objekte v okviru OPPN

Pri nadaljevanju postopka se se
pripombe glede ustrezne
ureditve infrastrukture. Za predvideno gradnjo se ne bo uporabljal
uvoz. Do novih kmetijskih objektov se bo izvedel nov uvoz, ki se
bo primerno
uredil. Uvoz bo izveden v skladu z veljavno
se bo izvedlo na skrajnem jugovzhodnem delu
OPPN,
za obema kmetijskima objektoma, v
oddaljenosti od
naselja.
Izvedla se bo ustrezna bariera med
OPPN in
poselitvijo. Ob javni poti se bo postavila polna ograja ali gosta linijska
zasaditev
meja),
2m
v
prilogi 4 Ureditvena in prometna situacija).
Investitor je tudi podal pobuda za spremembo namenske rabe prostora,
ker bi
med
cesto in novogradnjo kmetijskih objektov

naklona.
Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
ob Dravi (https://selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/)
Priprava usklajenega predloga OPPN

Pridobitev potrditve predloga OPPN

OBčINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAčRT
ZA GRADNJO KMETIJSKIH OBJEKTOV NA KMETIJSKIH
ZEMLJIščIH KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA
Z ID. šT. KMG-MID 100288251
V OBčINI SELNICA OB DRAVI

POVZETEK ZA JAVNOST
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UREDITVENA SITUACIJA, oktober 2019 ( gradivo za javno razgrnitev)

UREDITVENA SITUACIJA, maj 2020 (po upoštevanju pripomb javne razgrnitve)
LEGENDA:
OBMOČJE PREDVIDENEGA OPPN
OBSTOJEČE UREDITVE:

PREDVIDENE UREDITVE:

PARCELNE MEJE
OBSTOJEČE UTRJENE POVRŠINE
OBSTOJEČ KMETIJSKI OBJEKT

P

KOMBINIRAN HLEV ZA GOVEDO
HLEV ZA PITANO GOVEDO
ETAŽNOST
S
ZELENE POVRŠINE
UTRJENE POVRŠINE
UVOZ - IZVOZ
BARIERA ( polna ograja ali gosta linijska zasaditev)

