Civilna inciativa ZA Selnico
posrednica za komunikacijo Albina Jančar
Spodnji Slemen 70, Selnica ob Dravi

Datum: 13.12.2020
Občinski svet občine Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi
Občinska uprava Selnice ob Dravi
Zadeva: dopolnitev gradiva in sprememba predloga sklepa za predvideno 16. sejo sveta občine
Selnica ob Dravi, dne: 17.12.2020
1. Občinski svet Selnice ob Dravi in Odbor za gospodarstvo občine Selnica ob Dravi se seznani s
pismom, ki je bilo posredovano županji dr. Vlasti Krmelj in v vednost Ministrstvu za javno upravo
2. Predlagamo popravek predloga sklepa, v gradivu Civilne inciative ZA Selnico, z dne: 11.12.2020,
da se namesto
PREDLOG 1. SKLEPA:
Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep, da se v pripravo prvih sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta občine Selnica ob Dravi, ki poteka v skladu s sprejetim sklepom o
začetku postopka (MUV, št. 11/2018), vključi tudi sprememba podrobnejših prostorskih izvedbenih
pogojev za enoto urejanja prostora DR – 1. S spremembo se na tej enoti več ne bi dopuščala gradnja
bioplinarne in kompostarne. Začetek postopka teh spremembe se prične…(časovnica)
glasuje o (sprememba označena krepko)
PREDLOG 1. SKLEPA:
Občinski svet Občine Selnica ob Dravi sprejme sklep, da se v pripravo prvih sprememb in dopolnitev
Občinskega prostorskega načrta Občine Selnica ob Dravi, ki poteka v skladu s sprejetim sklepom o
začetku postopka (MUV, št. 11/2018), vključi tudi sprememba podrobnejših prostorskih izvedbenih
pogojev za enoto urejanja prostora DR-1. S spremembo se na tej enoti izbriše vsebina 111. člena v
celoti z izjemo:
Na območju LNs sta dovoljeni le:
- sanacija območja z zasipavanjem
- izvedba končnih rekultivacijskih površin
Začetek postopka teh sprememb se prične…(časovnica)
Obrazložitev:
Občani Civilne inciative za Selnico so opozorili pripravljalca gradiva za inciativo, da predlog
predlaganega sklepa ni popolnoma skladen z zahtevami Civilne inciative ZA Selnico, ki so izražali voljo
s 550 podpisi na listi podpisov, ki se je glasila:
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¨zahteva za umik vsebine 111. člena iz Občinskega prostorskega načrta v celoti¨
Zaradi navedenega razloga posredujem predlog, v katerem je upoštevana pripomba ter istočasno
omogoča lastniku zemljišča, da sanira degradirano območje.

3. gradivo za točko dnevnega reda: Pobuda za spremembo 111. člena odloka o Občinskem
prostorskem načrtu občine Selnica ob Dravi
Občinskemu svetu Selnice ob Dravi posredujemo informacijo v navezavi s 111. členom OPN.
111. člen občinskega prostorskega načrta je pripravljen v delu, ki se nanaša na dopustnost objektov,
dveh objektov, na nezakoniti podlagi, v nasprotju z Uredbo vlade RS.
Primerjava:

PIP, 111. člen OPN

na naslednji strani:

2

in

Uredba vlade: Enotna klasifikacija vrst objektov

111. člen
(podrobnejši PIP za območje EUP DR-1)
Dopustni objekti:
Na območju O so dovoljeni le:
23030 –objekti kemične industrije, od tega le bioplinarna z delovanjem po postopku suhe
fermentacije
12510 –industrijske stavbe, od tega le kompostarna
12520-rezervoarji, silosi in skladišča, od tega le nadstrešnica za zorenje komposta
22232 –čistilne naprave, od tega le mala čistilna naprava velikosti do 10 PE
24203 –objekti za ravnanje z odpadki, od tega le objekti za obdelavo nenevarnih odpadkov in
gradbeni inženirski objekti ter enostavni in nezahtevni objekti kot so določeni z odlokom.

ENOTNA KLASIFIKACIJA VRST OBJEKTOV (CC-SI) 2012 S POJASNILI
Enotna klasifikacija vrst objektov 2012 je bila sprejeta z uredbo Vlade, Uradni list RS št. 109/11
.
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Glede dejavnosti, ki bi se odvijale na zemljišču, predvidenem za umestitev bioplinarne in
kompostarne v OPN pod rubriko: dejavnosti, pa je prav , ektstravagantno , nenavadno in
odstopajoče od običajnega to, da se je načrtovala dejavnost kot ¨skladiščenje v spremljajočih
prometnih dejavnostih¨:

111. člen
(podrobnejši PIP za območje EUP DR-1)
Dopustne dejavnosti:
-52.100 skladiščenje

in vrsta dejavnosti po SKD:

Priloga I Standardna klasifikacija dejavnosti – SKD 2008
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Prikaz zadeve dokazuje nestrokovno delo strokovnih služb občine, vendar glede na predlagan dnevni
red in naklonjenost županje in sveta, da se ta vsebina člena v celoti umakne, z izjemo, kot je
predlagana v sklepu na prvi strani, nezakonitost pa bo v kratkem odpravljena, se lahko svet do tega
opredeli kot ¨seznanitev z nezakonito podlago, ki jo je potrebno nemudoma odpraviti¨,

razen v primeru
neobravnave točke in neizglasovanega sklepa o razveljaviti elaborata, v primeru, da ni zadostne
večine :
točka 8: Obravnava vsebine in opredelitev o razveljavitvi sklepa potrditve Elaborata
lokacijske preveritve za gradnjo stavbe in skladiščenje in predelavo lesa in lesne biomase na
parceli št. 142/3, ter bioplinarne, kompostarne in predelave lesa na parcelah št. 136/4 in
134/1, vse v k.o. Spodnja Selnica, potrjenega na seji občinskega sveta Selnica ob Dravi:
28.11.2019
V tem primeru, pa mora vsak prisotni na seji, ne glede na položaj: ali po funkcijski ali službeni
dolžnost nemudoma odreagirati v skladu s svojimi dolžnostmi in podporo nezakonitosti (OPN) na
nezakonitost (elaborat), tistih, ki bi tega ne želeli razrešiti na seji sami, prijaviti državnemu tožilstvu in
pristojnim inšpekcijskim službam.
Zaključek: veljaven OPN v 111. členu OPN dopušča objekte in dejavnosti, ki so neskladne u državnimi
predpisi, ta nepravilnost v OPN pa je bila podlaga za izdelavo elaborata lokacijske preveritve.
Glede na vsa in številna opozorila pričakujemo, da občinski svet sprejme oba predlagana sklepa
Civilne inciative za Selnico.

Albina Jančar, Civilna inciativa ZA Selnico
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