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

Datum: 11.12.2020
Občinski svet občine Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi
Občinska uprava Selnice ob Dravi – posredovati kompleten spis svetnikom občinskega sveta občine
8
(strani od 1 do 19)

Zadeva: Dodatek h gradivu za 16. sejo občinskega sveta občine Selnice ob Dravi, ki bo dne:
17.12.2020
Dne: 9.12.2020 sem prejela (za civilno inciativo) odgovor županje občine Selnica ob Dravi, dr. Vlaste
Krmelj, v katerem se odziva na navedbe, ki jih je prejela občina s strani skupine občanov, dne:
9.11.2020 in dopolnitev tega: 12.11.2020
Povzetek lahko strnem v tri sklope:
1. da je občinski svet zaradi javnega interesa pripravljen prisluhniti občanom, da se na predmetnem
zemljišču več ne bi dopuščala gradnja bioplinarne in kompostarne.
2. da županja je naklonjena 3 letnemu pilotnemu projektu izgradnje kompostarne, za katerega že
poteka postopek za pridobitev gradbenega dovoljenja.
3. pojasnila glede podanih pripomb na vsebino elaborata lokacijske preveritve.

K točki 1;
Civilna inciativa ZA Selnico se zahvaljuje naklonjenosti županje, da je prisluhnila pobudi občanov in
bo občinskemu svetu predlagala obravnavo iz vsebine, ki se nanaša na točko ena; v zvezi s tem bo
predlagan v potrditev svetu predlog sklepa. Predlog sklepa je v pravno nevzdržni formulaciji:
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, razen za namen 3 letnega pilotnega projekta, za katerega
že poteka postopek pridobivanja gradbenega dovoljenja;

-

-
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zaradi nedopustnosti pogojevanja sprememb podlage za prostorsko ureditev (OPN) in že
predvidenega projekta, ki je v postopku na UE Ruše, s strani investitorja Snage d.o.o. in
dejansko občina (odg. oseba) v tej fazi ne more postopati arbitrarno, pač pa je njena vloga
zakonitost podlag svojih aktov, ki jih predloži.
ter zaradi kontradikcije sklepa samega; v vsebini se bo predlagal postopek za spremembe v
predmetnem aktu, v katerem se na območju ne bi več dopuščala umestitev bioplinarne in
kompostarne, v zadnjem delu sklepa pa bi se kompostarna naj dopuščala.

V zvezi z navedenim prosimo naše predstavnike, ki zastopajo naše interese, občinski svet, da
poskrbijo za odločanje o našem predlogu:
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)
K točki 2;
Civilna inciativa ZA Selnico je v dopisu jasno izrazila svoje stališče, da na tem območju ne želimo niti
bioplinarne in niti kompostarne.
Občinska uprava v gradivu za 8. točko dnevnega reda, za predlogom sklepa, v obrazložitvi drugega
odstavka navaja, ¨da na izražen javni interes varstva okolja, županja predlaga spremembe 111. člena
OPN¨.
Predlagamo, da županja oziranje se na naš javni interes (interes občanov) upošteva tudi to voljo in
neha ¨zahtevati¨ v svojih predlogih potrditev s sklepom ¨postavitev 3 letnega pilotnega projekta¨.
Projektna dokumentacija investitorja in izdaja gradbenega dovoljenja ni pristojnost občinskega
sveta, da bi se izjasnieval o tem.
Občinskemu svetu predlagamo, da o takšnem besedilu ne glasuje (ZA postavitev pilotnega
projekta), ker ne bi imel nikakršnih pravnih posledic v pridobivanju gradbenega dovoljenja,
kvečjemu bi se poskušalo s takšnim sklepom razpršiti odgovornost odgovornih oseb občine na
odgovornost občinskega sveta ali prevaliti odgovornost na občinski svet v morebitnih nadaljnjih
postopkih predmetne zadeve.
Informacija civilne inciative ZA Selnico o ozadju umestitve kompostarne za 3 leta:
za delovanje takšnega projekta je bilo s strani EU (Evropski sklad za regionalni razvoj) namenjenih
3 MIO €, natančneje 2.998.120 €.
Informacija je sicer neuradna, z uradno razpolagajo novinarji, ki so sledili denarnemu toku. Za nujnost
postavitve in obratovanja kompostarne in hudo nestrpnost gre zato, ker je porabljenega oz .
počrpanega že 78,25 % denarja ali natančneje 2.364.151 MIO €. Poenostavljeno povedano, če ne
pride do obratovanja, bo treba denar vračati. Takšnih korupcijskih praks smo sicer v slovenskem
prostoru že vajeni, občani pa se vendarle sprašujemo, čemu županja s svojimi svetniki neverjetno
brani, tudi za ceno vsega (svojih strokovnih delavcev na občini), projekt, ga zagovarja do konca in do
sedaj ni prisluhnila nobenemu nasprotnemu argumentu (sestanki, dopisi). Ne gre se čuditi, da se pri
ljudeh porajajo vprašanja o raznih navezavah med akterji.
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K točki 3:
V odgovoru županje v pismu je županja osebno zavrnila vse pripombe in navedbe domnevnih kršitev,
ki so bile podrobno predstavljene v dopisu naslovljenem na občino (9.11. in 12.11.2020). Teh dopisov
občinska uprava ni umestila kot gradivo, za predvidno sejo, zato bom v povzetku predstavila očitke,
ki se nanašajo na: Elaborat 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 nadaljevanju: elaborat
1. Vedeti je potrebno, da občani ne zaupamo ne lastniku zemljišča in ne investitorju Snagi. V preteklih
mesecih se je na veliko zavajalo občane, ko se je govorilo zgolj o tri letnem pilotnem projektu, prav
tako je molčala občina, ko se je pripravljala dokumentacija (naročnika in plačnika lastnika zemljišča
predvidene kompostarne), ki je predvidevala možnost umestitve bioplinarne in kompostarne za
obdobje 25 let. Predviden scenarij se je pripravljalo takole:
elaborat potrjen novembra 2019, vloga za pridobitev gradbenega dovoljenja za kompostarno 2020,
nato, ko se zažene proces pilotnega projekta (do konca maja 2021), nova vloga za umestitev
bioplinarne in kompostarne za obdobje 25 let, namreč, veljavnost elaborata, ki je pripravljen tako, da
omogoča te slednje objekte za obdobje 25 let, je 2 leti. Torej bi do novembra 2021 imeli možnost
podati novo vlogo na UE in pilotnemu projektu bi sledila bioplinarna in kompostarna.
Pri vsem skupaj gre za manipulacije ter plahtanje občanov, smo pa razočarani, da občina takšno
netransparentnost v podajanju informacij ter prikrivanje o možnih namerah, podpira in je prikrivala,
kakor dolgo je lahko. Nenazadnje, elaborat ni bil izdelan za pilotno kompostarno, ampak za
kompostarno in bioplinarno za obdobje 25 let.

2. Izognila se bom strani dolgi navedbi v odgovoru županje o tem, da je občina zadostila zakonsko
določenemu minimalnemu obsegu sodelovanja javnosti v postopku priprave prostorskih aktov
(razgrnitev, razprava), čeprav smo občani že v dopisu navedli določene člene občinskega Statuta, ki se
nanašajo na prostor in odpadke, kaj bi bilo potrebno storiti, ker jih k temu ni zavezoval samo temeljni
akt občine, ampak tudi vrsta zakonov, ki urejajo prostor in okolje.
3. Neupoštevanje zakonskih in drugih predpisov v izdelavi elaborata:
I.
Županja v odgovoru na naš dopis navaja, da občina ni potrdila dodatnih površin za gradnjo, temveč je
potrdila povečanje zazidanosti začasno določenega območja ¨O¨
Iz OPN je navedla dopustnost objektov:
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.
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Na območju LNs so dovoljeni le objekti, ki so potrebni za izvedbo dopustnih dejavnosti

Nadalje je navedla dopustne velikosti in oblikovanje objektov:
Na območju EUP so dovoljene naslednje gradnje in ureditve:
- zaprta bioplinarna tlorisne površine 500 m2, višina po stranskih fasadah do
4,0 m, višina slemena strehe in čelnih fasad maksimalno 6,0 m.
- asfaltni plato pred bioplinarno velikosti cca 500 m2
- zaprta dvoladijska kompostarna tlorisne površine 1.500 m2 (cca 30x50 m).
Višina objekta po stranskih fasadah do 4,0 m, višina slemena strehe in čelnih
fasad maksimalno 6,0 m.
- kope za kompostiranje višine do 1,5 m
- nadstrešnica za zorenje komposta tlorisne površine 500 m2 (10 x 50 m) na
asfaltnem platoju pred kompostarno površine 1.000 m2
I.
več odprtih zbirnih deponij za zbiranje nenevarnih odpadkov in zemljin skupne
površine 8.000 m2, ločene v več delov z montažnimi pregradnimi elementi
višine do 2 m in med seboj povezanimi z manipulativnimi površinami – podlaga
celotnega območja zbiranja nenevarnih odpadkov in zemljin se v celoti izvede
iz tamponskega materiala primerne zbitosti.
II.
betonski prevzemni plato površine 100 m2 (10x10 m) s pripadajočim
peskolovom in lovilcem olj
III.
plato površine do 300 m2 za predelavo odpadkov na premični napravi

Zdaj je potrebno razdelati, kaj je dopustno in kaj ne.
V navedbi (predzadnji odstavek): ¨V OBMOČJU ¨O¨ SO DOVOLJENI LE:
V tem oziru gre za šifrant objektov, kot vrsta objektov, kam se uvrščajo. Navedeni so v množini, ker
gre za številčno nedoločenost, v smislu katerih in koliko, pa je opredeljeno v drugem poglavju. Če
poenostavim: za takšno dejavnost so dovoljeni takšni, takšni in takšni objekti, koliko in kateri od
teh, pa se določi v nadaljnjem odstavku: VELIKOST IN OBLIKOVANJE OBJEKTOV.
In sklic na dopustnost povečanja v območju ¨O¨, da se je v elaboratu zagotovila možnost presega
zazidanosti za 34/6 % je nedopustno in podlage za to (sklicevanje v elaboratu na str. 10 v 4
odstavku: Objekti za obdelavo nenevarnih odpadkov, njihove velikosti in oblikovanje v tem členu
niso bili opredeljeni, čeprav so navedeni kot dopustni objekti na območju s podrobnejšo namensko
rabo O) ni !
V naslednjem odstavku proučimo ali so velikosti in oblikovanje objektov v poglavju VELIKOST IN
OBLIKOVANJE OBJEKTOV (na območju EUP so dovoljene naslednje gradnje in ureditve) določeni :
od prvega do zadnjega predvidenega objekta so določene velikosti vsakega posebej, določene so
velikosti platojev in deponij. Zato izpodbijamo trditev v elaboratu, da velikost in oblikovanje
objektov ni bila določena in je dopustna.
II.
Gre za neutemeljen preseg možnosti zazidanosti regulacijskih površin iz predvidenih 10.100 m 2 v
OPN na 13.600 z lokacijsko preveritvijo (elaborat).
Glede na situacijo, da je tehnični izris na grafični prilogi (elaborat) velikosti pribl. 8.300 m 2 ,
postavlja pod vprašaj nadaljnje morebitne širitve po pridobitvi prvega gradbenega dovoljenja na
podlagi veljavnega elaborata, splošno znano pa je, da je lokacijskih preveritev lahko izdelanih več,
na dobrih podlagah predhodno potrjenih sprememb; in nenazadnje elaborat, ki je zaenkrat potrjen
in veljaven, dopušča umestitev objektov v skupni površini 13.600 m2.
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Zato nasprotujemo navedbi županje, ko v odgovoru navaja: ¨Tako se odstopanje od z OPN
opredeljenih dopustnih gabaritov objektov bioplinarne in kompostarne nanaša na povečanje višine
objekta (oz. prej ločenih objektov) na slemenu objekta za 4 metre in 3 metre na stranskih fasadah in
oddaljenost od objektov in ceste kot pomembnejših točk opazovanja, je ocenjeno, da sprememba ne
bo bistveno spremenila z OPN načrtovanega videza območja in predvsem zato, ker gre za začasni
objekt, namenjen končni sanaciji tega območja v kmetijsko zemljišče¨.
To ni le povečanje višine, ampak povečanje površine za 3.500 m2. Zgornja trditev ne drži.
Dopustnost tega odstopanja pa, oz. pravica do sprememb v primerjavi z OPN, pa prav tako podlage
nima.
Opredelitev do ocenitve ( kdo in na kakšni podlagi to ocenjuje, že tretjič sprašujem v dopisih, je
odgovor : je ocenjeno) ohranitve videza in ohranitve krajine pa v eni naslednjih točk.
Županja je v odgovoru med zgoraj navedenim podala tudi pojasnilo o odstopanjih v primerjavi z OPN
v naslednji tabeli:

OPN
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Preverimo tabele v OPN v primerjavi s potrjeno lokacijsko preveritvijo v Elaboratu:
OPN
PUP
BIOPLINARNA + STAVBA ZA
ZORENJE KOMPOSTA
ASFALTNI PANO
DEPONIJE
PREVZEMNI PLATO

ELABORAT PREVERITVE
1.500
500
8.000
100

POVEČANJE

BIOPLINARNA + KOMPOSTARNA

2.000

33,33%

PLATO IN NADSTREŠNICA

1.000

100,00%

DEPONIJE

8.000

0,00%

100

0,00%

PREVZEMNI PLATO

STAVBA ZA ZBIRANJE IN PREDELAVO ODPADKOV
2.500 POVSEM NOVO!!!

SKUPAJ

10.100

13.600

34,65%

Še enkrat pojasnilo, da so v OPN vse oblike in velikosti objektov določene. In odstopanje je takšno,
kot je.
Županja v opombah svoje tabele opravičuje dopustnost v prvi vrstici tabele, da naveden nov
objekt (100 % povečanja tega objekta) se načrtuje kot tlorisna povezava treh nezahtevnih
objektov, za katere so izdana 3 gradbena dovoljenja.
Gornje navedbe smo preverili pri pristojnem državnem organu, za kar smo dobili odgovor, da se
objekti (v tem primeru lope) ne seštevajo tako povprek po nekakšni osnovni matematiki. Ter, da
objekti v elaboratu lokacijske preveritve niso predmet umeščanja skupnih objektov.
Gre za popolno manipulacijo s strani županje in strokovno neutemeljenost njenih trditev,
zavajanja, morda tudi občinskih svetnikov, ter prikrivanja resnosti zakonitosti Elaborata.
Občinski svet naj se seznani tudi z naslednjo informacijo (del celotnega dokumenta):
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Iz tega lahko razberemo, da za objekt 1200 m2 na parcelni št. 142/3 ni bilo izdano gradbeno
dovoljenje. Vsesplošna informacija, da je gradbeno dovoljenje za stavbo za skladiščenje lesnih
sekancev izdano in se je pogojevalo, kot nekakšen privesek k dejavnosti, ki bi se počela skupaj v
procesu pilotnega projekta se je izkazal kot zavajajoč.
V nadaljevanju zadeve je za umeščen objekt izdana naslednja odločba (del besedila):
Inšpektorat RS za okolje in prostor

Sporočamo, da je gradbena inšpekcija opravila terenski pregled in zaslišanje investitorja in
izdala odločbo o odstranitvi objekta tlorisne velikosti 20,0 m x 60,0 m, zgrajenega na zemljišču
s parc. št. 142/3, k. o. 631-Spodnja Selnica, v skladu z določili 82. člena Gradbenega zakona.

III.
Nadaljevanje navedb županje v odgovoru pod opombami v drugi vrstici tabele, na strani 5:
podlaga za odstopanje je torej nova zasnova ali tehnologija: 1 objekt namesto 2 in ista kvadratura
skupnega objekta bioplinarne in kompostarne.
Civilna inciativa ZA Selnico si tega ne more drugače razlagati kot norčevanje iz vseh nas, ki
dokazujemo, matematično, grafično, ter dopovedujemo z zakonskimi podlagami o nedopustnosti
vsebine Elaborata.
In tukaj je županja navedla okoliščino, ki to dopušča, to pa je: nova tehnologija – en objekt namesto
dva, pa ob tem, ni ista kvadratura, kot navaja : OPN = biopl. + komp. 1.500 m2; LP = biop. + komp. =
2000 m2.
V nadaljevanju pisma županja navaja, da: ¨ je konkretna in pravilna razlaga odstopanja med OPN in
elaboratom za povečanje tlorisne površine 34,6 % , kot je že povedala, da je bilo v oceni
upoštevano, da so bila na parcelni št. 142/3 v k.o. Sp. Selnica pred sprejemom OPN izdana
gradbena dovoljenja za 3 nezahtevne objekte – strojne lope in skladišča lesa, ki so tudi delno
zgrajeni¨.
Poglejte, kakšna laž: del dokumenta iz UE Ruše ( str. 6) eksplicitna navedba: …¨ nobeno ni bilo
izdano za gradnjo kakršnegakoli objekta na parcelni številki 142/3 k.o. Spodnja Selnica.
Opomba* svetniki lahko zahtevajo celotno pismo oz. odgovor na dopis inciative , podpisano s strani županje, ker je bilo vročeno poleg
mene še: UE Ruše in zbirki dokumentarnega gradiva občine;

IV.

2. Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17),
129. člen:
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev, ki navaja,
da je dopustnost odstopanja od prostorskih izvedbenih pogojev mogoča, če investicijska namera
zaradi objektivnih okoliščin ne zadosti posameznemu prostorskemu izvedbenemu pogoju. V drugem
odstavku pa so navedene okoliščine, ki bi dopustile takšno odstopanje. Postopek je možen, če je
ugotovljena ena od objektivnih okoliščin.
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V elaboratu je ugotovljena objektivna okoliščina: v uvodnem delu, na strani 3, je zapisano, da v
konkretnem primeru gre za nameravano uporabo tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo
in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile znane, pa so ustrezne oz. primernejše z
vidika doseganja ciljev urejanja prostora in varstva okolja. Skladno z zakonom predlagano odstopanje
poleg opredeljenih objektivnih okoliščin izpolnjuje vse pogoje 4. odstavka 129. člena ZUreP-2.
Če povzamem: izdelovalec lokacijske preveritve je ugotovil, da nova stavba za skladiščenje in
predelavo lesa JE nova tehnološka rešitev in ta rešitev je nova vrsta stavbe, skladišča za les, vendar
leta 2017, ko se je sprejemal OPN, tovrsten objekt ni bil poznan (oz. dobesedno: med pripravo
prostorskega akta tehnološka rešitev skladiščenja ni bila znana) , zato je opredeljena pod
ustreznejšo tehnološko rešitev.
Takšne trditve ne prenesejo nikakršne strokovne presoje ter so v posmeh odgovornim in strokovnim
osebam občine, seveda pa se je oklepajo vsi vpleteni, ki podpirajo to trditev, saj je ta ugotovljena
dopustna okoliščina edina pravna podlaga, zaradi česar so sploh lahko sprožili postopek lokacijske
preveritve. Žal pa takšne neutemeljene navedbe ne bi vzdržale v sodnem procesu v prid temu (niti
prej navedena nova tehnologija: ena stavba namesto dveh).
V.
V prvem odstavku na tej strani pod ¨dopustnost odstopanja od prostorskih izvedbenih aktov, če je
ugotovljena objektivna okoliščina¨ je potrebno sklicevanje na ZUreP 129. člen, 4 odst.; torej, če je
ugotovljena okoliščina , ki omogoča odstopanja od OPN je to okoliščino potrebno preveriti in morajo
biti izpolnjeni vsi pogoji iz omenjenega 4. odstavka.
V elaboratu lokacijske preveritve je ugotovljeno, da so vsi ti pogoji izpolnjeni, zato, lokacijska
preveritev velja in je dopustna.
Civilna inciativa ZA Selnico nasprotuje takšni oceni in zahteva odgovor na seji občinskega sveta:
pravno podlago za eno od trditev:
Elaborat, str. 13, tabela: povzetek prevere dopustnosti individualnih odstopanj;
navedba, da je ohranjen načrtovan videz območja,
navedba, da je odsoten moteč vpliv na podobo naselja in krajine.
Vztrajamo, da v teh trditvah ni nikakršne pravne podlage, ki bi utemeljevala navedeno. Izdelovalec
akta, bi moral navesti kakršnikoli predpis, zakon, določilo (sklic na kaj?), ki bi potrjevala njegovo
navedbo. Gre le za subjektivno opazko ali osebno mnenje izdelovalca elaborata. Glede na
materialno stvarnost umestitve predvidenih objektov so takšne pavšalne navedbe nedopustne.
VI

Temeljni pogoj za umestitev predvidenih objektov bioplinarne in kompostarne v elaboratu lokacijske
preveritve je zakonsko določilo, ki pa je 100 % prekoračeno in predstavlja grobo kršitev predpisa.
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Županja se na te navedbe, ki so bile njej na sestanku predstavljene z moje strani (odgovor je bil, da je
potrebno preveriti) in v dopisu občini, na katerega pa je odgovorila v vseh do sedaj navedenih
polemikah, se za razliko od ostalega, do tega vprašanja ni opredelila, pravzaprav se tukaj lomi
zakonitost elaborata, zato si lahko vsak občan in član občinskega sveta ustvari mnenje glede
poštenosti in spoštovanja slovenske zakonodaje županje, strokovne delavke občine s področja
prostora in direktorja občinske uprave, ki bi na vsak način želeli prikriti, kar bo v nadaljevanju
navedeno.
Če polemiziram, bom dodala, da si takšen odziv zasluži ovadbo, vsakega zgoraj navedenega, saj klub
temu, da so bili prvič opozorjeni z naše strani, to je 9.11.2020 ter za to vedo najmanj od tega časa,
torej več kot mesec dni, niso pripravljeni glede na predviden dnevni red odpreti razprave in priznati
nezakonitosti elabotata oz. umestiti na dnevni red preveritev vsebine v elaboratu.

Uredba o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata
4. člen
(pogoji za načrtovanje, gradnjo in vzdrževanje kompostarne ali bioplinarne)
(1) Pri načrtovanju kompostarne ali bioplinarne je treba zagotoviti, da je zunanji rob območja kompostarne ali bioplinarne
od območij stanovanjskih, gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za
kulturo in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, stavb za zdravstvo in šport
ter športno-rekreacijskih površin oddaljen:
1. za kompostarne:
a) najmanj 300 m pri zaprtem kompostiranju
2. za bioplinarne:
a) najmanj 300 m

Elaborat v grafičnih prilogah izkazuje prikaz predvidenih objektov na predvidenem območju.
V prilogah na naslednjih straneh preverimo:
-
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(izvzeto iz elaborata, grafične priloge ena) oddaljenost stanovanjskih objektov
strokovno mnenje strokovne delavke na ARSU, mag Katje Bude oz. potrditev zgoraj
navedenega člena kot pogoj umestitve objektov
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Katja.Buda@gov.si

sre., 4. nov. 13:49

Za jaz
Pozdravljeni!
V upravnih postopkih na ARSO upoštevamo sledeče:
V prvem odstavku 4. člena je določeno, da je pri načrtovanju kompostarne ali bioplinarne je treba
zagotoviti, da je zunanji rob območja kompostarne ali bioplinarne od območij stanovanjskih,
gostinskih, upravnih, pisarniških in trgovinskih stavb, sejemskih dvoran in razstavišč, stavb za kulturo
in razvedrilo, muzejev in knjižnic, stavb za izobraževanje in znanstveno-raziskovalno delo, stavb za
zdravstvo in šport ter športno-rekreacijskih površin oddaljen:
1. za kompostarne:
a) najmanj 300 m pri zaprtem kompostiranju in
b) najmanj 500 m pri odprtem kompostiranju;
2. za bioplinarne:
a) najmanj 300 m in
b) najmanj 500 m pri anaerobni razgradnji z naknadnim odprtim kompostiranjem.
Oddaljenost se meri od zunanjega roba območja kompostarne ali bioplinarne od območij določenih
stavb .
lp

Tukaj prilagam še nekaj členov zakonskih določil, da lahko vsak samostojno preveri trditve Civilne
inciative ZA Selnico:
ZUReP :
129. člen
(individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev)
2) Objektivne okoliščine iz prejšnjega odstavka so:
fizične lastnosti zemljišča, neprimerna parcelna struktura, pozidanost ali raba sosednjih zemljišč in druge omejujoče
okoliščine v zvezi z lokacijo, na katere investitor ne more vplivati in onemogočajo izvedbo investicije, ali pa terjajo
nesorazmerne stroške na strani investitorja ali občine
nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in tehnoloških rešitev, ki med pripravo in sprejetjem
prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane ali uporabljene

ZUReP :
127. člen
(namen lokacijske preveritve)
Lokacijska preveritev je instrument prostorskega načrtovanja, s katerim se:
za namen izvajanja gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na
posamični poselitvi;
za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča individualno odstopanje od
prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
za namen smotrne rabe ter aktivacije zemljišč in objektov, ki niso v uporabi, omogoča začasno rabo prostora.

11

129. člen
- (individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev), četrti odstavek
(4) Individualno odstopanje je dopustno, če:
ni v nasprotju z javnim interesom in cilji prostorskega razvoja občine,
se z njim lahko doseže gradbeni namen prostorskega izvedbenega akta ob hkratnem upoštevanju drugih prostorskih
izvedbenih pogojev, nameravana gradnja pa ne bo spremenila načrtovanega videza območja, poslabšala bivalnih in
delovnih razmer na njem in povzročila motečega vpliva na podobo naselja ali krajine,
ne zmanjšuje možnosti pozidave sosednjih zemljišč in
ni v nasprotju s pravnimi režimi ali sprejetimi državnimi prostorskimi izvedbenimi akti.

UGOTOVITVE:
Elaborat lokacijske preveritve je zakonsko nedopusten, ker ne upošteva predpisov:
1. Uredbe o predelavi biološko razgradljivih odpadkov in uporabi komposta ali digestata v 4. členu
s katerim je določena minimalna meja dopustnosti oddaljenosti stanovanjskih objektov; štiri
okoliške stanovanjske stavbe so oddaljene bližje, kot določa predpis;

2. Zakona o urejanju prostora v 127. členu o namenu lokacijske preveritve za namen izvajanja
gradenj prilagodi in določi natančna oblika ter velikost območja stavbnih zemljišč na posamični
poselitvi in za doseganje gradbenega namena prostorskega izvedbenega akta dopušča
individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih pogojev kot so določeni v tem aktu;
Z LP se niso spreminjala velikost in oblika stavbnih zemljišč, kot predvideva zakon, pač pa velikost
in oblika predvidenih stavb zato individualno odstopanje ni dopuščeno

Pripominjam, da se glede tega člena občina naj odloči ali se je takšna lokacijska preveritev sploh
smela izvesti, glede na določbo, da se ta lahko izvede le za določitev natančne oblike in velikosti
območja stavbnih zemljišč , ne pa zazidanosti na stavbnem zemljišču, torej, če bi se povečevalo
začasno stavno zemljišče ¨O¨, ne pa objekti na njem.
V drugem primeru pa, če so se poslužili istega člena, pa prav tako niso smeli izvesti odstopanja, saj
člen navaja, določitev natančne oblike in velikosti, kar pa smo prej že dokazali, da so velikosti in
oblike objektov že natančno določeni v OPN, zato tudi s tega razloga lokacijska preveritev ne bi bila
dopustna.
V nobenem primeru se lokacijska preveritev s tretinjskimi odstopanji preseganja velikosti objektov
ne bi smela izvesti, saj se lokacijska preveritev nanaša na povečanje zemljišča, ne objektov, o tem
govori tudi pravno mnenje (priloženo), v katerem je zapisano, da se lokacijska preveritev nanaša na
stavbna zemljišča o oznako ¨A¨ (stanovanjski objekti) in v 128. členu maksimalana dovoljena
odstopanja, lokacijska preveritev pa ni namenjena conam ¨O¨.
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povečanje /zmanjšanje stavbnega zemljišča ali objektov na
njem? (odg. na Vhodni dokument 010-3/2020/489)
Prejeto

Bostjan.Jerebic@gov.si sre., 9. dec. 12:01 (pred 1 dnevom)

Spoštovani,
Uvodoma je potrebno poudariti, da je v skladu s 44. členom ZUreP-2 občinski urbanist zadolžen za
izvajanje nalog v postopkih lokacijske preveritve, zato se ministrstvo do strokovnih rešitev in postopka
lokacijske preveritve, ki ga vodi občina z občinskim urbanistom, ne opredeljuje. Občina in občinski
urbanist, sta odgovorna za njegovo zakonitost tako z vidika postopka priprave in sprejema kot
vsebine.
128. člen ZUreP-2 omogoča, da se preveri investicijska namera za gradnjo in ustvari primerna pravna
podlaga, ki omogoča povečanje ali zmanjšanje velikosti ali preoblikovanje stavbnega zemljišča pri
posamični poselitvi glede na obseg, ki je kot izvoren določen v veljavnem OPN.
LP se ne more uporabljati za namen manjšega širjenja posamične poselitve, če v občini ni sprejetega
OPN ali prostorskega akta, ki se po prehodnih določbah šteje za OPN (to je prostorski red občine na
podlagi prehodne določbe 110. člena ZPNačrt), ki že določa avtohtono razpršeno poselitev, ki se šteje
kot posamična poselitev ali kot posamično poselitev opredeli sedanjo razpršeno gradnjo. ZUreP-2 z
280. členom namreč določa, da se površine razpršene poselitve po ZPNačrt, kot so v OPN določene
skladno s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih
za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, že po samem
zakonu štejejo kot območje stavbnih zemljišč pri posamični poselitvi. Drugačna ureditev pa velja za
razpršeno gradnjo, če je ta bila določena v prostorskih aktih, saj se ta ne prevede avtomatično v
posamično poselitev, ampak jo mora občina kot tako določiti v OPN v skladu s šestim odstavkom 273.
člena ZUreP-2. Izvorno določen obseg stavbnega zemljišča predstavlja začetno stanje, katerega
se ob zapisanem pogoju lahko poveča ali zmanjša. Pogoj ni vezan na območja zemljiških parcel,
ampak na območje posamične poselitve, določeno v OPN, ki nujno ne sovpada z območji zemljiških
parcel.
Torej LP za namen, kot ga določa prva alineja prvega odstavka 127. člena ZUreP-2, je mogoča zgolj
za območja, ki imajo v OPN že določeno namensko rabo »A«, ki se glede na prehodne določbe šteje
za posamično poselitev ali da ima občina v OPN že določeno posamično poselitev. LP za konkreten
namen ni namenjena širitvi stavnih zemljišč za območja »O« /okoljska cona.
S spoštovanjem,
Boštjan Jerebic, podsekretar
vodja Oddelka za občinsko prostorsko načrtovanje
Ministrstvo za okolje in prostor
Dunajska cesta 21
SI – 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 478 70 06 gsm: 030 227 010
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3. Zakona o urejanju prostora v 129. členu (individualno odstopanje od prostorskih izvedbenih
pogojev), pod točko 2: objektivne okoliščine
Da so objektivne okoliščine: nameravana uporaba gradbenih materialov ter tehničnih in
tehnoloških rešitev, ki med pripravo in sprejetjem prostorskega izvedbenega akta niso bile poznane
ali uporabljene, za upravičenost tega razloga je navedena nova stavba - stavba za skladiščenje in
predelavo lesa, ki pa izpred treh let naj ne bi bila poznana (kot tehnološka rešitev).
Izgovor o novi tehnološki rešitvi, je po kriterijih nedopustna poteza, ki ne vzdrži ne laične in ne
strokovne presoje.
;
Zaradi kršitve predpisov navedenih v 1., 2. in 3. točki v poglavju: ugotovitve,
občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi predlagamo v sprejem
PREDLOG 2. SKLEPA:
Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o potrditvi 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, zaradi
naknadnih ugotovitev kršitev predpisov slovenske zakonodaje, ki jih je izvršil izdelovalec
predmetnega Elaborata lokacijske preveritve: OSA arhitekti d.o.o. , arhitektura, urbanizem in
storitve, Strma ulica 13, 2000, Maribor.
Občinsko upravo Selnica ob Dravi se zadolži, da naslednji dan po razveljavitvi sklepa o sprejetem
sklepu obvesti UE Ruše, ker je predmetni elaborat podlaga v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
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Predlog Civilne inciative ZA Selnico o spremembi in dopolnitvi dnevnega reda na 16. seji
občinskega sveta občine Selnica ob Dravi, ki bo 17.12.2020

Pripomba:
Dne: 8.12. 2020 je bil na županjo in svetnike naslovljen dopis, v katerem pisec za civilno inciativo
med drugim prosi za posredovanje dnevnega reda seje in možnost, da se omogoči prisotnost
sodelovanja dveh oseb s strani Civilne inciative na seji. Po informaciji, odgovora do danes s strani
občinske uprave ali županje ni bilo.

Zahteva:
Občinsko upravo pozivam , da poskrbi za zakonitost sej občinskega sveta in tokrat za spremembo
od prejšnjič , pred letom dni, ko se je potrjeval sklep o Elaboratu lokacijske preveritve, pri katerem
je sodelovala najožja sorodnica naročnika elaborata in glasovala o njem sebi v prid, pokaže
občinska uprava osnovno moralno, politično in strokovno kulturo ter predlaga sorodnici,
predstavnici sveta, umik pri vseh treh točkah, ki se nanašajo na zemljišča njenega moža.

Selnica ob Dravi, 11.12.2020
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Civilna inciativa ZA Selnico, je 9. 11. 2020 zasledila na spletni strani občine, da je v pripravi na sejo že
objavljen dnevni red seje s pripadajočim gradivom.
Glede na situacijo, da se 7, 8 in 9 točka dnevnega reda nanašajo na pobude 550 občanov Selnice ob
Dravi, združenih v inciativo, nanašajoč se na predhodni sklop dopisa tega gradiva, predvsem pa
zaradi ignorance občinske uprave in županje na opozorila o kršitvah v dokumentu: elaborat,
predlagamo
občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi
spremembo in dopolnitev dnevnega reda:
-

-

-

točka 8: Pobuda za spremembo 111. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine
Selnica ob Dravi preštevilči v 9 točko;
pod točko 8 pa se zaradi vsebine predhodne točke doda:
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
točka 9: Pobuda za spremembo 111. člena odloka o Občinskem prostorskem načrtu občine
Selnica ob Dravi
nadaljnja točka se preštevilči
točka 10: Dogovor o sodelovanju med občino Selnica ob Dravi in Snago pri izvajanju
projekta postavitve pilotne naprave za predelavo biološko razgradljivih odpadkov
nadaljnje točke se preštevilčijo
Glede predlagane točke 10, Civilna inciativa ZA Selnico zavzema sledeče mnenje:

Civilna inciativa ZA Selnico je s peticijo 550 občanov izkazala stališče proti umestitvi kompostarne ali
kompostarne in bioplinarne. To pomeni, da nasprotujemo tudi umestitvi kompostarne, ki bi v
pilotnem obdobju delovala 3 leta.
Kot odgovor na posredovan predlog županje pa menimo, da vsebinsko ne prenese ničesar, kar bi nas
prepričalo, da je projekt dober in nasprotujemo kakršnimkoli podobnim objektom.
Primerjava med
predlogom, ki ga je pripravila Snaga in bi bil podpisan s strani odg. osebe Snage in županje Selnice ob
Dravi
in
projektno tehnično dokumentacijo Elegance, Snage d.o.o. (za izdajo gradbenega dovoljenja):

1.
PREDLOG DOGOVORA MED OBČINO IN SNAGO:

4. Snaga bo zagotovila redne, najmanj 14-dnevne podatke o poteku procesov in
monitoringov, ki bodo opredeljeni v okoljevarstvenem dovoljenju. Izvajali in pregledovali
se bodo rezultati sledečih monitoringov:
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a. izpusti iz procesov v zrak – na vseh izpustih se zagotovijo začetne meritve in
občasne meritve. Parametre določi pooblaščeni izvajalec meritev glede na
proces oziroma skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem
b. meritve kakovosti zraka v neposredni bližini pilotne naprave – kontinuirne
meritve PM10 – skladno s predpisi, ki določajo preverjanje kakovosti zraka oz.
skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem
c. izcedne vode – odvzem vzorcev glede na predvidene količine vode (mesečno,
tedensko, ..) skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem. Po potrebi se lahko
določi lahko tudi drugačen način.
d. občasne meritve hrupa – ob začetku obratovanja, nato po potrebi v primeru,
da bi bilo zaznano povečanje nivojev hrupa v okolici oziroma skladno z
okoljevarstvenim dovoljenjem

PROJEKTNA DOKUMENTACIJA SNAGE V PROCESU PRIDOBITVE GRADBENEGA DOVOLJENJA, KJER
UPOŠTEVAJO VSO ZAHTEVANO ZAKONODAJO:

-

ZRAK: naprava ni zavezana za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisije
snovi v zrak – meritve se izvajajo vsakih 5 let
HRUP: naprava ni zavezana za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisije
hrupa in ni zavezana za izvajanje monitoringa, meritve vsaka 3 leta
VODE: naprava ni zavezana za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja za emisije
snovi v vode; monitoring se ne izvaja
GOZD: ni potrebno pridobivati posebnih dovoljenj;
ONESNAŽEVANJE OKOLJA VEČJEGA OBSEGA: količine odpadkov so premajhne, da bi
naprava močneje onesnaževala okolje
OKOLJEVARSTVENO SOGLASJE: pilotna naprava za predelavo biol. odpadkov ne
dosega pragov, ko bi bila potrebna presoja vplivov na okolje

V projektni tehnični dokumentaciji Snage so merila določena tako, kot zahteva zakonodaja. Iz tega je
razvidno, da, kot zahtevajo predpisi, v triletnem obdobju jim ni potrebno opraviti NOBENE
MERITVE, razen ob zagonu!
Glede na navedbe v predlogu: občasne meritve, meritve skladno s predpisi, odvzem vzorcev vode
skladno s okoljevarstvenim dovoljenjem, po potrebi skladno z okoljevarstvenim dovoljenjem,
VIDIMO: niti v eni alineji ni nobene določbe, same nedoločene teze.

2.
PREDLOG DOGOVORA MED OBČINO IN SNAGO:
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2. Občina bo k spremljanju povabila tudi predstavnika občanov, ki bo imel dostop do
podatkov, vezanih na obratovanje naprave v smislu izvajanja ustreznih meritev in
preprečevanju negativnih vplivov na okolje.
3. Tako odgovorna oseba občine kot predstavnik javnosti, ki ga občina določi od podpisu
tega dogovora oz. skupaj z imenovanje svoje odgovorne osebe, bosta imela omogočen
dostop v objekt po predhodnem dogovoru z odgovorno osebo Snage. Prihod se najavi preko
odgovorne osebe Snage zaposlenemu na pilotni napravi vsaj 1 dan pred prihodom. Ogled
procesov se opravi vedno le v spremstvu odgovorne osebe Snage ali z njegove strani
pooblaščene osebe. O obiskih Snaga vodi evidenco in jo posreduje občini najmanj vsake pol
leta.
Civilna inciativa je mnenja, da je nepošteno ponujanje možnosti, da bo smel imenovan predstavnik
občanov vstopiti v območje, kjer se bo izvajal proces. Vstopil bo lahko, če bo prihod najavil vsaj en
dan prej. Poenostavljeno, Snaga bo lahko za predviden termin prilagodila v tem dnevu vse, kar bo
potrebno, da bo skladno s dovoljenjem; količine, vrste odpadkov in vse ostalo. Vemo, kako izgledajo
nadzori (inšpekcij) v praksah pri obratovanjih podobnih objektov po vsej Sloveniji. Najavljen prihod –
ni nepravilnosti. In karavana gre dalje.
Zaradi navedenega občinskemu svetu občine Selnica ob Dravi predlagamo ali umik te točke ali
zavrnitev predloga županje.
Civilna inciativa za Selnico prosi občinske svetnike za umestitev predlaganih dveh sklepov, skladno s
točkami v dnevnem redu h glasovanju.
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)
PREDLOG 2. SKLEPA:
Občinski svet občine Selnica ob Dravi sprejme sklep o razveljavitvi sklepa o potrditvi 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, zaradi
naknadnih ugotovitev kršitev predpisov slovenske zakonodaje, ki jih je izvršil izdelovalec
predmetnega Elaborata lokacijske preveritve: OSA arhitekti d.o.o. , arhitektura, urbanizem in
storitve, Strma ulica 13, 2000, Maribor.
Občinsko upravo Selnica ob Dravi se zadolži, da naslednji dan po razveljavitvi sklepa o sprejetem
sklepu obvesti UE Ruše, ker je predmetni elaborat podlaga v postopku za pridobitev gradbenega
dovoljenja.
Civilna inciativa ZA Selnico, ALBINA JANČAR
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