A
POSTOPEK PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV
UREDITVENEGA NAčRTA OBMOčJA GRAMOZNICE V SELNICI OB
DRAVI

B
OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV PROSTORSKEGA AKTA
IN OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Faze izvajanja sprotnih sanacijskih del potekajo z zapolnjevanjem -

Pripravljalec:
Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Splošni del
Zaradi predvidenega drugačnega oblikovanja brežin gramoznice, kot ga
predpisuje veljaven ureditveni načrt (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.

Zapolnjevanje pridobivalnega prostora z nasipavanjem se mora izvajati z
avtohtonimi materiali, ki bodo ostali pri pridobivanju mineralne surovine

Območje sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta (SD URN)

materiali, ki bodo produkt pri predelavi nenevarnih odpadkov na

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

status odpadka.
ter zatravilo oziroma pogozdilo.
C
Priprava osnutka SD URN

167/1, 174/2 in 387/3 vse k.o. 631 Spodnja Selnica
.

pristojnega za okolje
Pridobivanje prvih mnenj nosilcev urejanja prostora

Dopolnitev osnutka SD URN
Javna razgrnitev
dopolnjenega osnutka SD URN

Javna obravnava
(15.2.2021)

(18.1.2021 - 19.2.2021)

NAMEN JAVNE RAZGRNITVE

Prostorske ureditve in pogoji, ki se načrtujejo s spremembami in
dopolnitvami ureditvenega načrta
sanacije degradiranega prostora,
- predelavo nenevarnih odpadkov,
sanaciji
Pridobivanje mineralne surovine mora potekati od zgoraj navzdol brez
Pripravljalna dela v gramoznici morajo potekati za vsako
posebej
tako, da se najprej odstrani humusna plast na
ki je predvidena
za prvo in potem vsako naslednjo fazo
nato pa
odstrani
tudi
plast
jalovine
pod
humusom.
Pristopne poti oziroma manipulacijske
znotraj SD URN do
na
se uredijo po zgornjem oziroma spodnjem useku. Na
ravninskem platoju se manipulacijske
za

Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka SD URN je seznanitev
javnosti s predlaganimi ureditvami.

od 18.1.2021 do vključno 19.2.2021 :

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE UREDITVENEGA NAčRTA
OBMOčJA GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI
SARS-CoV-2,
(https://www.selnica.si/javne-objave-in-razgrnitve/prostorski-akti-v-pripravi/
oppn-gramoznica). Na navedeni spletni strani bodo objavljene tudi
predstavitve izdelovalcev dokumentov.

razgrnitve, v ponedeljek 15.2.2021 ob 17:00 uri.
V skladu z Zakonom o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega

elektronskih sredstev. Zato bo javna obravnava, v kolikor je zaradi

potekala v obliki video konference, preko spletne aplikacije.
degradiranega rudarskega prostora.

obravnavi predhodno najaviti na naslov info@selnica.si do 12. ure dne

Priprava predloga SD URN
odpadkov in proizvodnjo materialov za sanacijske dela degradiranega

Pridobivanje drugih mnenj nosilcev urejanja prostora
Priprava usklajenega predloga SD URN

katere se lahko postavljajo naslednji objekti.
- betonski plato za tehnico,
pred predelavo in tehnice,
- prevzemni betonski plato za prevzem nenevarnih odpadkov v
predelavo s peskolovom in lovilcem olj,
- lovilec meteornih vod
-

knjigo pripomb v prostorih javne razgrnitve ali podajo ustno na javni
obravnavi.

javne razgrnitve.
Produkti predelave nenevarnih odpadkov so novi reciklirani gradbeni

materiali, katerim je po predelavi odpadkov okoljsko prenehal status
odpadka, in se bodo uporabili za izvajanje rudarskih sanacijskih del na

JAVNA RAZGRNITEV IN
JAVNA OBRAVNAVA
POVZETEK ZA JAVNOST

