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TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA NA IZHODIŠČA
NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska 48, 1000 Ljubljana

3.9.2019

3503424/2019/3/10922-02

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

27.8.2019

350-3/2019/209
(00931294)

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Sektor za opravljanje cesta, Območje Maribor
Gregorčičeva ul. 19, 2000 Maribor

5.8.2019

37167-1967/2019/2
(1506)

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

30.7.2019

350-124/2019-3-DGZR

Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Sektor območja Drave,
Krekova 17, 2000 Maribor

5.11.2019

35022-6/2019-3

Zavod RS za varstvo narave
Območna enota Maribor
Pobreška cesta 20, 2000 Maribor

16.8.2019

4-III-1009/2-O-19/AG
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REPUBLTKA SLoVENIjA

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO

OBCINA SHLNICA OB DRAVI

DIREKCUA REPUBLI KE SLOVENU E ZA IN FRASTRUKTURO

Prejetb:

Sektor za upravljanje cest

0bmoije Maribor

f: 02 234 93 70

Gregordideva ulica 19, 2000 Maribor

0

6, 08,

Z01g

^.-Ej_r-L[!c" I rnr,

F: 02 252 53 48
E: gp.drsi@gov.si
wvwv.di.gov.si

Obdina Selnica ob Dravi
Slovenskitrg 4
2352 Selnica ob Dravi

Stevilka:

37 167 -1967 t2019t2 (1 506)

Datum:

05. 08. 2019

Zadeval.

IzhodiS6a za pripravo Obdinskega podrobnega prostorskega na6rta za
gramoznico Godec

Spo5tovani,

Na Direkcijo RS za infrastrukturo, Obmodje Maribor je dne 02. 08. 2019 prejeta vloga za
oblikovanje izhodi5d za pripravo Obdinskega podrobnega prostorskega nadrta za gramoznico
Godec, 5t. 350-8/20'18 z dne 25. 07 . 2019.

Obravnavano obmodje gramoznice leZi v varovalnem pasu drZavne ceste R2-435, odsek 1439
RuSe - Selnica od km 2,200 do km 2,500, na levi strani v smeri stacionaZe dr2avne ceste.
Obmo0je se prikljuduje na drZavno cesto preko obstojedega cestnega prikljudka v km 2,200.

Po pregledu predloZene dokumentacije je ugotovljeno, da je potrebno pri

nadaljnjem

nadrtovanju upo5tevati sledede:

-

-

Objekti (plato za tehtnico, kontejnerji in drugo) morajo biti postavljeni v zadostnem
odmiku od drZavne ceste (dovolj manevrskega prostora za obradanje in dakanje vozil).
Cestni prikljudek kategorizirane ceste mora biti urejen v skladu z zakonodajo - Sirina,
radiji za zavijanje merodajnega vozila, prometna signalizacija, preglednost na prikljudku
in drugo.

Vsi posegi v obmodju gramoznice in notranje poti morajo biti nadrtovani v primernem
odmiku od dr2avne ceste.
V dokumentaciji za pridobitev smernic k Obdinskemu podrobnemu prostorskemu nadrtu
za gramoznico morajo biti oznadeni odmiki od roba drZavne ceste (predni prerezi).

Lep pozdrav,

6i$**"-

:'qq34

mag. Barbara Brati
Podsekretarka

9Jrsr-rrD
Vroditi:
- naslovnik

sr@
re

-
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9001

- priporodeno
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4
2352 Selnica ob Dravi

Številka:
Datum:

350-124/2019-3 - DGZR
30. 07. 2019

Zadeva:
Zveza:

OPPN gramoznica Godec – izhodišča za pripravo OPPN Zveza:
Vaša vloga št. 350-8/2018 z dne 25. 7. 2019

Prejeli smo vašo vlogo, v kateri prosite za predloge za pripravo izhodišč za OPPN gramoznica
Godec.
Uprava RS za zaščito in reševanje nima predlogov za pripravo izhodišč. V nadaljnjem postopku
naj se pri pripravi osnutka prostorskega akta smiselno, glede na predvideno ureditev,
upoštevajo splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva
pred požarom, ki vam jih posredujemo v nadaljevanju.
Pri pripravi OPPN je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno
upoštevati naslednje smernice:
- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja
(Uradni list RS, št. 89/08);
- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati
tehnične rešitve gradnje;
- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati
način gradnje.
Pri pripravi OPPN je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje
smernice:
- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja;
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo
nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;
- opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in
23. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:
Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

-

-

-

3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;
6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III.
poglavja Pravilnika o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje
požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991, Uradni list RS 83/05) – zaradi
zagotovitve virov vode za gašenje;
6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04,
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Poslano:
- naslovnik (info@selnica.si).

mag. Stanislav Lotrič
sekretar
namestnik generalnega direktorja

OBCINA,SHt.NICA OB DRAVI

REPUBLIKA SLOVENlJA
MINISTRSTVO ZA OKOL,|E lN PROSTOR
DIREKCUA REPUBLIKE SLOVENlJE ZA VODE
Sektor obmodja Drave
Krekova 17, 2000 Maribor

T: 02 250 77 50
E: gp.drsv-mb@gov
www.dv.gov.si

Stevilka: 35022-6t2O1g-g

Datum: 5. 11.2019

Datoteka:

121-35022-6-2-19-lG lzhodi5da za pripravo oPPN za sanacijo gramoznice
Godec v Selnici ob Dravi

Direkcija Republike Slovenije za vode izdaiana podlagi drugega odstavka
14. elena Uredbe o
organih v sestavi ministrstev (Uradni list ds, st.'3st16, aaisiaqla,4lll1
in s3t11),118. in
119' 6lena zakona o
(zureP-2, Uradni tist RS, st.6il17),61.6tena zakonao
Tej-qnj!!1o_stora
ygdah (zv-1, Ur. r. RS, 3t.67r02,2t}4-zzdil-A, 41!04-ZVO,-1-,'57rOB, 57'h2, fitOt1i,
40114 in
56/15) na vlogo, St. 350-8/2018 z dne 25. 7 . 2019, ki jo je naslovni
organ prejel dne 29. Z . 2019,
pripravljavca obcine Selnica ob Dravi, Slovenski
W a, iesz setnica jo oiari, nrrllonp

tzHoDtseA
za pripravo Ob6inskega podrobnega prostorskegllagrta (OPPN) gramoznica
Godec, kijih je
pod Stevilko 27l2019junija 2019 izdelalo podjetje TIURB,
d. o. o.,'Jeidarska 3, 2000
Maribor.

Obmo6je predvidenega OPPN-a bi bilo velikosti cca 5,0 ha in bi obsegalo zemljisda
s parc. st.
16311' 16612, 166/3, 167t1 , 174t2 in 387t3, vse k. o. oat SpoOnja
Selnica, v O6eini

-

Dravi.

Selnica ob

V naravi so zemljiS6a namenjena pridobivanju gramoza, z veljavno odlo6bo
za izkorisdanje do
leta 2027.
Po kondanem izkori5danju se predvideva izgradnja Centra za predelavo odpadkov in
proizvodnjo materialov Godec. V ta namen je predvidena izvedba
naslednjih objektovi
- betonski plato za tehtnico v dimenziji lS m2,
- nadstresnico za pokritje montaznih boksov v dimenzijah 54,0 m 12,0 m,
- prevzemni betonski plato za prevzem odpadkov v predelavo v dimenzijah 100 m2,
plato iz utrjenega
lalnRona za postavitev'premi6ne naprave za predelavo odpadkov.
Predvideni
so tudi ostali objekli za izvedbo sanacijskih del: kontejner
=aposlene in elektro
omara na vhodu, cestna mostna tehtnica, peskolov in lovilec -olj, =a
kontejn,erii ia izlo6ene
odpadke, montazni boksi.za skladi5eenje prevzetih odpadkov, montizni
oorli zb skladis6enje
2e predelanih materialov.in odprt lovilecpadavinskih voO. predviOeni so
novi priffuEf<i na janvo
vodovod no, elektriOno n kanal izacijsko om reZje.
i

Omenjen poseg se ne nahaja v obmo6ju z46ti1 pitne vode, na poplavno
ogroZenem obmoeju,
se pa.,zaradi konfiguracije terena nahaja na poiencialno erozijsko oziroma

[azllivo ogrozenem

obmoeju.

Pri oblikovanju izhodi5d za pripravo Ob6inske-ga podrobnega prostorskega nadrta (OppN)
gramoznica Godec, ki lahko vpliva na vodni rezim ali stanje iooi,le
treba-uposteviti
smernice s podrodja upravljanja z vodami:

1'

Pri pripravi OPPN je treba upo5tevati Splo5na izhodiS6a in Smernice s podrodja
upravtjanja
vodami, ki so objavlj.gle na spletiscu vlgde RS: https://www.oovsi/asGtsioroani-v-

z

ccclarri/flP-Q\//l-'lnlzr rmanli/hl^.,^,1 it^ o- ^-^:^^ r^ -

2'

-

nasteonle

r

^
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Projektna re5itev odvajanja in 6i56enja padavinskih in komunalnih odpadnih
voda mora biti
usklajena z Uredbo o odvajanju in 6i56enju komunalne odpadne vode (Ur.
t. RS, St. 9g/15 in

76117) in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod
kanalizacijo (Ur. l. RS, 31. 64112, 64114 in 98/15).
3.

v vode in javno

Projektna re5itev odvajanja in 6i56enja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti
usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. L RS, St.
47105)

in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno
it. 64112, 64114,98/15).

kanalizacijo (Ur. L RS,
4.

Odvajanje padavinskih voda iz vedjih ureditvenih obmo6ijje treba predvideti v skladu z 92.
Clenom ZY-1 in sicer, na tak na6in, da bo v 6im ve6ji moZni meri zmanj5an hipni odtok
padavinskih voda z urbanih povriin, kar pomeni, da je treba predvideti zadrZevanje

padavinskih voda pred iztokom

v

povr5inske odvodnike (zatravitev, travne ploS0e,

zadrZevalni bazeni, suhi zadrZevalniki ... ).
5.

V skladu s 64. Olenom ZY-1 je neposredno odvajanje odpadnih voda v podzemne vode
prepovedano. Padavinske vode z obravnavanega obmodja je treba, ee ne obstaja moZnost
priklju6itve na javno kanalizacijo, prioritetno ponikati, pri tem morajo biti ponikovalnice
locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih povr5in. ee ponikanje ni mo2no, in v kolikor
geolo5ke razmere za to niso ugodne, je treba padavinske vode speljati v bliZnji vodotok
oziroma povr5inski odvodnik, 6e tega ni, pa kontrolirano po terenu preko ustrezno velikega
zadrZevalnika deZevnice. Pri tem mora ureditev odvodnje biti nadrtovana tako, da ne bodo
ogroZena sosednja zemlji56a ali objekti.

Na6in odvajanja padavinskih vod mora izhajati iz analize odtodnih razmer, izhajajo0ih iz
nadrtovanih novih pozidanih povr5in ob upo5tevanju trenutnega povr5inskega odtoka
(obstojede stanje). Analiza mora vsebovati hidravliCni izra6un odtodnih razme.l. kot posledico
pove6anja prispevnih povr5in zaradi na6rtovane pozidave in spremembe odtoenih
koeficientov, pri 6emer je treba vkljuditi vse novo predvidene pozidane povr5ine za celotno
obmocje.
7.

Padavinsko odpadno vodo, ki odteka z utrjenih, tlakovanih ali drugim materialom prekritih
povr5in objektov in vsebuje usedljive snovi, je treba v skladu z Uredbo o emisiji snovi in
toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. L RS, 5t.64112,64114
in 98/15)zajeti in mehansko obdelativ ustrezno dimenzioniranem usedalniku in lovilniku olj

(srsT EN 858).

Pripravila:

ipl.inZ.grad.

Vroditi:
Ob6ina Selnica ob Dravi, Slovenski lrg 4,2352 Selnica ob Dravi, priporodeno s povratnico.

-
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TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

MNENJA O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV SD URN NA OKOLJE
NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

2.12.2019

350-3/2019/267

Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Sektor območja Drave
Krekova ulica 17, 2000 Maribor

12.12.2019

35021-110/2019-2

Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

24.12.2019

35012-175/2019/4

Ministrstvo za zdravje
Direktorat za javno zdravje
Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

31.12.2019

354-197/2019-4

Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano
Oddelek za okolje in zdravje Maribor

18.12.2019

212b-09/1649-19/NP-2250700

Zavod RS za varstvo narave
Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana

12.12.2019

4-II-1558/2-O-19/AŠ

Zavod za gozdove Slovenije
OE Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor

23.1.2020

350-1/2020-3

20.2.2020

35409-338/2019/9

ODLOČBA
Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za okolje
Sektor za celovito presojo vplivov na okolje
Dunajska 48, 1000 Ljubljana
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Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

TI urb d.o.o.
info@ti-urb.si

Številka:
Datum:

35012-175/2019/4
24.12.2019

Na podlagi poziva podjetja TI urb d.o.o. izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000
Ljubljana (v nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o
urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljevanju ZUreP–2) in na podlagi 76. člena
Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 –
ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju ZVKD-1) naslednje

MNENJE O VERJETNOSTI
POMEMBNEJŠIH VPLIVOV PLANA NA KULTURNO DEDIŠČINO
IN MNENJA K OSNUTKU
ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE URN OBMOČJE GRAMOZNICE V SELNICI OB DRAVI

1. Podatki o vlogi
TI urb. d.o.o. je z vlogo, št. 27/2019 z dne 28.11.2019, prejeto dne 29.11.2019, pozvala
Ministrstvo, da izda mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in
mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev URN območja gramoznice v Selnici ob Dravi.
V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo: Osnutek sprememb in
dopolnitev URN območja gramoznice v Selnici ob Dravi (izdelal TI urb d.o.o., september 2019,
št. 27/2019).

2. Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino in arheološke
ostaline
Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor (dopis št. SŠ-350-0052/2019/2 z
dne 18.12.2019). Na območju urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne
dediščine, vpisanih v register nepremične kulturne dediščine. Ocenjujemo, da ni verjetnosti
pomembnejših vplivov plana na kulturno dediščino.

Opozarjamo pa na naslednje:
Skladno z drugim odstavkom 74. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS,
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg) je treba v
postopkih priprave in sprejemanja planov presojati tudi vplive plana na arheološke ostaline. V
primeru, da bi se s planom določal ali načrtoval poseg v okolje, za katerega je treba izvesti
presojo vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo
vplivov na okolje, Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju: Uredba PVO), in
obstoječi podatki ne omogočajo presoje vplivov na arheološke ostaline, je za tak plan treba
izvesti predhodne arheološke raziskave za oceno potenciala. Podrobnejše usmeritve glede
predhodnih arheoloških raziskav in presoje vplivov plana na arheološke ostaline so opredeljene
v splošnem delu smernic za načrtovanje občinskih podrobnih prostorskih aktov z vidika varstva
kulturne dediščine, točka 6, objavljenem na:
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mk.gov.si/pageuploads/Ministrstvo/Direktorat_za_kulturno_dedis
cino/Nepremicna_dediscina/Prostor/OPPN_smernice_splosni_del_verzija4_P.pdf.
V primeru, da se s planom načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov
na okolje na podlagi Uredbe PVO, se zato šteje, da obstaja verjetnost pomembnejših vplivov
izvedbe plana na arheološke ostaline.

3. Mnenje k osnutku
V območju urejanja ni enot nepremične kulturne dediščine, zato nimamo pripomb k osnutku.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič
sekretarka

Ksenija Kovačec Naglič
po pooblastilu generalne direktorice
Direktorata za kulturno dediščino

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik
- MOP, Direktorat za okolje, SSPVO, gp.mop@gov.si
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si
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Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana

T: 01 478 60 07
F: 01 478 60 79
E: gp.mz@gov.si
www.mz.gov.si

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

E-pošta: info@ti-urb.si

Številka: 354-197/2019-4
Datum: 31. 12. 2019
Zadeva: Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za Spremembe in
dopolnitve ureditvenega načrta za gramoznico Selnica ob Dravi
V prilogi vam pošiljamo strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje
za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za gramoznico Selnica ob Dravi, s stališča
pristojnosti varovanja zdravja ljudi, ki ga je pripravil Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in
hrano.
Ministrstvo za zdravje soglaša s priloženim mnenjem.

S spoštovanjem,

Pripravil/-a:
Breda Kralj
višja svetovalka II

dr. Marjeta Recek
vodja Sektorja za obvladovanje nalezljivih
bolezni, okolje in hrano

Priloge:
- strokovno mnenje Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano, št. 212b-09/1649-19 /
NP – 2250700.

Poslati v vednost:
- Ministrstvo za okolje in prostor, e-pošta: gp.mop@gov.si

Republika Slovenija
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE
ga. Breda Kralj
Štefanova ul. 5
1000 LJUBLJANA

ZADEVA:

Številka: 212b-09/1649-19 / NP – 2250700
Povezava: 354-197/2017-2
DANTE-212b-DZ19MZ_SDURN gramoznica Selnica ob Dravi_CPVO_2250700

Maribor, 18.12.2019

Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje:
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za gramoznico Selnica ob Dravi

Z dopisom št. 354-197/2017-2 ste nas 29.11.2019 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov
plana na okolje za SDURN za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za gramoznico Selnica ob
Dravi s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja.
Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na CD:
 Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za gramoznico Selnica ob Dravi - osnutek, št: 27/2019,
TIURBI d.o.o. Maribor, novemeber 2019, s prilogami (SDURN).
Na podlagi 119. člena in četrtega (4) odstavka 110. člena Zakona o urejanju prostora, Ur. list RS št. 61/17
(ZUreP-2), nosilci urejanja prostora na poziv občine odločijo ali je za SDURN treba izvesti celovito presojo
vplivov na okolje, v skladu s petim (5) odstavkom istega člena pa na poziv občine podajo konkretne
smernice. Ker za konkretne smernice nismo bili pozvani v nadaljevanju podajamo samo mnenje o
verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje.
Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje
vplivov na okolje, Ur. list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših
vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja, pri čemer
smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 2. člena uredbe glede:
1. Značilnosti SDURN:
 Območje SDURN je na jugu omejeno z obrežjem reke Drave, na severu s kmetijskimi zemljišči in na
vzhodu z državno cesto R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica. Glavni dostop na območje je iz južne
strani, z občinske ceste;


Neposredno ob severni meji območja SDURN se na kmetijskih zemljiščih izvaja agromelioracija. Na
zemljiščih s parcelnimi št. 154, 163/10, 165/1, 165/2, 166/1, vse k.o. 631 Spodnja Selnica, ki mejijo na
območje SDURN je potrebno izvesti agromelioracijo oz. terase tako, da bo zagotovljena stabilnost
terena na območju SDURN;

SDUN za gramoznico Selnica ob Dravi _CPVO









Pridobivanje mineralne surovine ter sanacija in rekultivacija prostora se izvajala fazno od zahoda proti
vzhodu. Izkop mineralne surovine je možen do kote 275 mn.v., izjemoma do kote 271 mn.v. v
osrednjem območju. V osrednjem delu območja, kjer je pridobivanje mineralne surovine že zaključeno,
je območje za predelavo nenevarnih odpadkov za sanacijo degradiranega prostora. Območje je
omejeno z gradbeno mejo znotraj katere se lahko postavljajo objekti;
Območje SDURN obsega zemljišča Gramoznice Selnica ob Dravi v EUP DR-47, namenske rabe L –
območja mineralnih surovin.
Območje SDURN, skladno z geodetskim načrtom, obsega zemljišča s parcelnimi številkami oziroma
dele zemljišč s parcelnimi št. 156/1, 163/1, 163/5, 166/2, 166/3, 167/1, 174/2 in 387/3 vse k.o. 631
Spodnja Selnica.
Območje SDURN meri cca 5,0 ha;
Za SDURN bo v skladu z oznako B.6 in B.8 Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17) treba izvesti predhodni
postopek ali je za poseg treba izdelati poročilo o vplivih na okolje.

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 S SDURN se ureja območje PNRP LN, ki ni namenjeno bivanju ljudi, zato s stališča VZL ne



predvidevamo neposrednih vplivov na VZL iz okolja;
Sosednja območja so takšnega značaja (kmetijske in gozdne površine), da poseg s stališča VZL ne bo
imel pomembnega vpliva na ta območja in obratno, zato s stališča VZL ne predvidevamo daljinskih
vplivov iz okolja;
Najbližje stavbe z varovanimi prostori so od območja oddaljene okoli 300 m severno in 400 m južno
čez reko Dravo, zato ne pričakujemo pomembnih daljinskih vplivov na ta območja;
S SDURN se predvidoma ne bo povečal transport skozi najbližja stanovanjska območja, zato ne
pričakujemo bistvenih sprememb zaradi transporta na širšem območju;
SDURN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo pomembnih vplivov na podzemno vodo;



S SDURN se ne zmanjšujejo kmetijske površine, zelene površine in površina za šport in rekreacijo.






3. Pomena in ranljivosti območij, ki bodo verjetno prizadeta:
 SDURN bodo verjetno imele skupaj z obstoječimi plani kumulativne in sinergijske vplive na okolje, ki
pa s stališča VZL ne bodo bistveni;
 Zaradi SDURN se ne bo povečal promet na širšem območju, zato ne predvidevamo pomembnih
daljinskih in kumulativnih vplivov na poselitvena območja zaradi prometa;
 SDURN se ne nahajajo na VVO, zato ne pričakujemo vpliva na podzemno vodo in posledično na


oskrbo prebivalcev s kakovostno pitno vodo;
S SDURN se ne zmanjšujejo kmetijske površine, zato ne pričakujemo vplivov na oskrbo prebivalstva s
kakovostno lokalno pridelano hrano;

DZ19MZ_SDUN gramoznica Selnica ob Dravi_CPVO_2250700

NLZOH Maribor

2/3

SDUN za gramoznico Selnica ob Dravi _CPVO



S SDURN se ne zmanjšujejo zelene površine in površine namenjene za šport in rekreacijo, zato ne
pričakujemo poslabšanja kakovosti bivalnega okolja.

Sklepna ocena
Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da so Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta za
gramoznico Selnica ob Dravi s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja
sprejemljive, saj se območje nahaja znotraj površin podrobnejše namenske rabe prostora L - območja
mineralnih surovin, na območju obravnavne in neposredni okolici pa ni stavb z varovanimi prostori, zato
celovita presoja vplivov na okolje ni potrebna.

Mnenje sestavil:
Matjaž Roter, inž. grad.

ODDELEK ZA OKOLJE IN ZDRAVJE MARIBOR
Vodja:
mag. Emil Žerjal, univ.dipl.inž.kem.tehnol.
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 70 00
F: 01 478 74 25
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

Številka:
Datum:

35409-338/2019/9
20. 2. 2020

Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38.a člena Zakona o državni upravi (Uradni list
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl. US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F,
21/12, 47/13, 12/14 in 90/14), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVO1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12,
57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17-GZ, 21/18-ZNOrg in 84/18-ZIURKOE), 110. in 119.
člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2, Uradni list RS, št. 61/17), 101.a člena Zakona o
ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06-ZDru-1 in 46/14) in 145. člena
Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UBP2, 105/06-ZUS-1,
126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti
postopek celovite presoje njihovih vplivov na okolje, za plan Spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi, stranki Občini Selnica ob Dravi,
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi, ki jo po pooblastilu zastopa podjetje TIURB d. o. o.,
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, naslednjo
ODLOČBO
1. V postopku priprave Sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice
v Selnici ob Dravi, mora stranka Občina Selnica ob Dravi izvesti postopek celovite
presoje vplivov na okolje.
2. Pripravljavcu plana Občini Selnica ob Dravi pri pripravi prostorskega akta navedenega
pod točko 1 ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo
na varovana območja.
3. V tem postopku ni bilo stroškov.
Obrazložitev
Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje (v nadaljevanju
ministrstvo) je dne 29. 11. 2019 prejelo vlogo pooblaščenca stranke Tiurb d. o. o., Jezdarska
ulica 3, 2000 Maribor, za pridobitev odločbe o izvedbi postopka celovite presoje vplivov na
okolje za Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi
za stranko Občino Selnica ob Dravi, Slovenski trg 4, 2353 Selnica ob Dravi (v nadaljevanju SD
URN gramoznica Selnica ob Dravi).
Stranka je predložila dokumentacijo, ki je bila podlaga za izvedbo upravnega postopka in za
odločanje:
- Vloga pooblaščenca za pridobitev odločitve z dne 28. 11. 2019, Tiurb d. o. o.,
- Pooblastilo Občine Selnica ob Dravi št. 020-1/2017-27, 22. 10. 2019,
- Sklep o pripravi, Medobčinski uradni vestnik, št. 20, 14. 10. 2019,
- Osnutek SD URN gramoznica Selnica ob Dravi, št. 27/2019, november 2019, Tiurb d.
o. o.,
- Dopolnitev vloge Tiurb d. o. o., 28. 1. 2020,
- Izjasnitev stranke Tiurb d. o. o., 19. 2. 2020.

1

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (v nadaljevanju ZVO-1) je treba v postopku priprave
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu plan), katerega
izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov na okolje, s katero se
ugotovi in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan ter pridobiti potrdilo ministrstva o
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. ZVO-1 v drugem odstavku 40. člena določa, da se za
plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali načrtuje poseg v okolje,
za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami 51. člena ZVO-1 ali
če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. ZVO-1 v tretjem
odstavku 40. člena določa, da se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če
ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba lahko pomembneje vplivala na okolje.
Po določilu drugega odstavka 51. člena ZVO-1 Vlada RS predpiše vrste posegov, za katere je
treba izvesti presojo vplivov na okolje, na podlagi njihovih značilnosti, lokacije in možnih vplivov
na okolje. Obveznost te presoje se ugotavlja po Uredbi o posegih v okolje, za katere je treba
izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17, v nadaljevanju
Uredba).
Ministrstvo je pregledalo vsebino vloge in poslano dokumentacijo ter ugotovilo, da plan SD URN
gramoznica Selnica ob Dravi zajema obstoječ poseg iz Priloge 1 Uredbe, točka B (Rudarstvo;
kamnolomi, dnevni kopi, predelava in odstranjevanje odpadkov, ki nastanejo pri pridobivanju
mineralnih surovin), za katerega je obvezna presoja vplivov na okolje, kadar se obstoječ poseg
spreminja tako, da se povečuje obseg posega ali predhodni postopek, kadar dosega ali presega
določen prag iz Uredbe. Hkrati pa iz poslane dokumentacije tudi izhaja, da se s spremembami
in dopolnitvami želi vzpostaviti center za predelavo odpadkov, po navedbah iz dokumentacije
do kapacitete 400.000 ton odpadkov na leto. S postavitvijo centra se želi zagotavljati večje
količine materialov za sanacijo območja. Gre za poseg iz Priloge 1 Uredbe, točka E (okoljska
infrastruktura; vnos v tla, postopki za odstranjevanje ali predelavo odpadkov). Po podatkih
pooblaščenca stranke iz dopisa z dne 19. 2. 2020 izhaja, da gre za poseg iz točke E.I.7.3. s
kapaciteto več kot 30.000 ton na leto, kar je poseg iz rubrike PVO1 (vrsta posega v okolje, za
katerega je presoja vplivov na okolje obvezna). Zato je po določilu drugega odstavka 40. člena
ZVO, za plan s katerim se tak poseg načrtuje, potrebno izvesti celovito presojo vplivov na
okolje. Zato je ministrstvo odločilo, kot izhaja iz 1. točke izreka te odločbe.
Na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (v nadaljevanju ZON) se celovita presoja
vplivov na okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje,
posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v
povezavi z drugimi plani.
Ministrstvo je po pregledu predložene dokumentacije ugotovilo, da je SD URN gramoznica
Selnica ob Dravi v neposredni bližini reke Drave, ki je varovano območje. Gramoznica je na
območju daljinskega vpliva tega Natura 2000 in EPO območja. Ministrstvo je tekom upravnega
postopka pridobilo mnenje Zavoda RS za varstvo narave.
Zavod RS za varstvo narave je v svojem mnenju št. 4-II-1558/2-O-19/AŠ ocenil, da plan ne bo
pomembno vplival na varovana območja, zato menijo, da ni potrebno izvesti presoje
sprejemljivosti in glede na to, da plan verjetno ne bo pomembno vplival na naravne vrednote in
biotsko raznovrstnost, menijo, da celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti.
Ministrstvo je ugotovilo, da je plan tak, da ne bo pomembneje vplival na okolje, zato je odločilo
kot izhaja iz točke 2 te odločbe.
Ministrstvo je pregledalo poslano dokumentacijo in ugotovilo, da gre za spremembe in
dopolnitve obstoječega odloka ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi,
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parc. št. 156/1, 163/1, 163/5, 166/2, 166/3, 167/1, 174/2 in 387/3 k. o. Spodnja Selnica. S
spremembami in dopolnitvami se želi vzpostaviti center za predelavo odpadkov, po navedbah iz
dokumentacije do kapacitete 400.000 ton odpadkov na leto. S postavitvijo centra se želi
zagotavljati večje količine materialov za sanacijo območja. Iz dokumentacije ni razvidno ali bo
šlo pri načrtovanih aktivnostih za postopke D1 ali R10, je pa ministrstvo nedvoumno ugotovilo,
da gre za dejavnosti iz točke E Okoljska infrastruktura. Ministrstvo je pri pregledu vloge
upoštevalo Uredbo o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana,
programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku
celovite presoje vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 9/2009) in ugotovilo, da je SD URN
gramoznica Selnica ob Dravi plan, ki bo s svojo izvedbo lahko pomembneje vplival na okolje (v
povezavi z drugimi plani - v neposredni bližini še druga gramoznica in dve stavbi), plan lahko
prinaša potencialne okoljske probleme zaradi ravnanja z odpadki, kar pomeni, da je potrebno
izdelati in ovrednotiti sistem nadzora in spremljanja ravnanja z odpadki od izvora do ponora.
Glede na možnost, da bi izcedne vode vgrajenih in predelanih odpadkov lahko pomembno
vplivale na okoljsko kakovost lokacije bo potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na
okolje in izdelati okoljsko poročilo. Ministrstvo je iz uradnih evidenc Atlas okolja ugotovilo, da je
površina območja, kjer se nahaja obravnavana gramoznica in druga obstoječa gramoznica
veliko več kot 10 ha in da predstavlja enovit človekov poseg v okolje, kar se tiče pričakovanih
vplivov na okolje, zato je pri izvedbi ugotovitvenega postopka upoštevalo potencialne
kumulativne vplive na okolje.
Ministrstvo je dne 12. 2. 2020 z dopisom št. 35409-338/2019/7 pooblaščenca stranke seznanilo
z dejstvi in okoliščinami v upravnem postopku in ga pozvalo, da se v roku 8 dni izreče o
ugotovljenih okoliščinah v dotedanjem delu upravnega postopka. Pooblaščenec je dne 19. 2.
2020 poslal dopis v katerem se je opredelil, da gre za plan s katerim se načrtuje poseg iz točke
E.I.7.3 s kapaciteto več kot 30.000 t na leto.
Glede na določila 40. člena Zakona o varstvu okolja je vse zgoraj navedeno zadostni razlog, da
se uvede postopek celovite presoje vplivov, ker gre za plan, ki ima lahko pomembnejše vplive
na okolje. Iz vseh te razlogov se je ministrstvo odločilo kot izhaja iz točk 1 in 2 izreka te odločbe.
Ministrstvo je po pregledu predloženega gradiva ter na podlagi mnenj resorjev in meril iz 2.
člena Uredbe o merilih, ki se nanašajo na značilnost plana, značilnost vplivov, kot so
kumulativni, sinergijski, neposredni vpliv, tveganje za zdravje ljudi ali za okolje ter pomen in
ranljivost območij, ki bodo verjetno prizadeta, ugotovilo, da se s sprejemanjem SD URN
gramoznica Selnica ob Dravi načrtujejo take ureditve, ki bodo pomembno vplivale na okolje,
vode ter zdravje ljudi.
Skladno z zgoraj navedenim ministrstvo ocenjuje, da je za obravnavani SD URN gramoznica
Selnica ob Dravi potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje skladno z določbami 40.
člena ZVO, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 1. in 2. točke izreka te odločbe.
V tem postopku stroški niso nastali, zato je ministrstvo odločilo tako, kot izhaja iz 3. točke izreka
te odločbe.
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe po redni upravni poti, pač pa je dovoljen
upravni spor z vložitvijo tožbe na Upravno sodišče Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000
Ljubljana, v roku 30 dni po vročitvi te odločbe. Tožba se lahko vloži neposredno pisno ali pa se
pošlje po pošti.
Postopek vodil:
Jernej Per
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mag. Tanja Bolte
generalna direktorica Direktorata za okolje
Vročiti (elektronsko):
- TIURB d. o. o., info@ti-urb.si
- Občina Selnica ob Dravi, info@selnica.si
V vednost (po e pošti):
- Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor, zrsvn.oemb@zrsvn.si
- Ministrstvo za zdravje, gp.mz@gov.si
- Ministrstvo za kulturo, gp.mk@gov.si
- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, gp.mkgp@gov.si
- Direkcija RS za vode, gp.drsv@gov.si
- Zavod za gozdove Slovenije, zgs.tajnistvo@zgs.si
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (področje rudarstva), gp.mzi@gov.si
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TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

SMERNICE
ŠT.

NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

1

Zavod za gozdove Slovenije
OE Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor

23.1.2020

350-1/2020-2

2

Elektro Maribor d.d.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

18.12.2019

3901-59/2019-2

3

Telekom Slovenije, d.d.
Sektor za upravljanje omrežja
Center za vzdrževanje omrežja Maribor
Titova cesta 38, 2000 Maribor

10.12.2019

17610202-00121201912020019

Št. projekta 27/2019
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TIURB d.o.o
Jezdarska ul. 3
2000 MARIBOR
Telefon: +386 (2) 4292754
E-pošta: info@ti-urb.si

PRVA MNENJA
ŠT.

NASLOVNIK

Datum izdaje:

Št. dokumenta:

1

Občina Selnica ob Dravi
Slovenski trg 4, 2352 Selnica ob Dravi

/

povratnica št. RA 5050 8152 6 SI
z dne 28.11.2019

2

Ministrstvo za obrambo
Uprava RS za zaščito in reševanje
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

9.12.2019

350-215/2019-2-DGZR

Ministrstvo za okolje in prostor
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

21.1.2020

35034-43/2019/4/10922-02

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo
Langusova ulica 4, 1535 Ljubljana

5.12.2019

350-8/2019/299-00931802

Ministrstvo za okolje in prostor
Sektor za odpadke
Dunajska cesta 47, 1000 Ljubljana

6.2.2020

35405-198/2019/4

Ministrstvo za infrastrukturo
Direktorat za energijo (področje rudarstva)
Langusova ul. 4, 1000 Ljubljana

31.12.2019

350-3/2019/362

Ministrstvo za infrastrukturo
Direkcija RS za infrastrukturo
Sektor za upravljanje cest, Območje Maribor
Gregorčičeva ulica 19, 2000 Maribor

9.12.2019

37167-2980/2019/2 (1506)

Ministrstvo za kulturo
Direktorat za kulturno dediščino
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana

24.12.2019

35012-175/2019/4
(v sklopu mnenja - CPVO)

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano
Direktorat za kmetijstvo
Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana

2.12.2019

350-3/2019/267

Zavod za gozdove Slovenije
OE Maribor
Tyrševa 15, 2000 Maribor

12.12.2019

4-II-1558/2-O-19/AŠ
(v sklopu mnenja - CPVO)

Ministrstvo za okolje in prostor
Direkcija RS za vode
Sektor območja Drave
Krekova ulica 17, 2000 Maribor

1.10.2020

35024-184/2019-5

12

ELES d.o.o.
Hajdrihova 2, 1000 Ljubljana

4.12.2019

S19_114/597/kf

13

Elektro Maribor d.d.
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor

/

povratnica št. RA 5050 8148 6 SI
z dne 28.11.2020

14

Mariborski vodovod d.d.
Jadranska cesta 24, 2000 Maribor

5.12.2019

/II/4-6399

15

Komunala Odtok d.o.o.
Tržaška cesta 39, 2000 Maribor

10.12.2019

GJS/MNE/19-30

16

Telekom Slovenije, d.d.
Sektor za upravljanje omrežja
Center za vzdrževanje omrežja Maribor
Titova cesta 38, 2000 Maribor

/

povratnica št. RA 5103 8247 5 SI
z dne 29.11.2019

5.12.2019

/

3

4

5

6

7

8

9

10

11

17

CATV Selnica – Ruše d.o.o.
Mariborska cesta 25, 2352 Maribor

Št. projekta 27/2019
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REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO
UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE
Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana

T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Številka:
Datum:

350-215/2019-2 - DGZR
09. 12. 2019

Na podlagi vloge Ti Urb, d. o. o., Jezdarska ulica 3, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino
Selnica, ob Dravi, Slovenski trg 4, Selnica ob Dravi (v nadaljevanju vlagatelj), št. 27/2019 z dne
28. 11. 2019, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi
119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja prostora (Uradni list
RS, št. 61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ) naslednje
MNENJE
k osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta
območja gramoznice v Selnici ob Dravi

Vlagatelj je z vlogo, št. 27/2019 z dne 28. 11. 2019, ki smo jo prejeli 29. 11. 2019, pozval
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje varstva pred
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku poda mnenje
k osnutku sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi.
Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil CD s predlogom občinskega podrobnega prostorskega načrta
(tekstualni in grafični del).
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem ustrezno opredeljena vsebina s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo
za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:
Irena Zupančič
višja svetovalka I

Darko But
sekretar
generalni direktor

Poslano:
- Ti Urb, d. o. o., Jezdarska ulica 3, Maribor (info@ti-urb.si).

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana

T: 01 478 74 00
F: 01 478 74 22
E: gp.mop@gov.si
www.mop.gov.si

TIURB d.o.o., projektiranje in svetovanje
Jezdarska ulica 3
2000 Maribor
info@ti-urb.si

Številka:
Datum:

35034-43/2019/4/10922-02
21. 1. 2020

Zadeva:

Vloga za izdajo prvega mnenja na osnutek sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi
Vaš dopis št. 27/2019 z dne 28. 11. 2019

Zveza:

Ministrstvo za okolje in prostor na podlagi 40. in 119. člena v povezavi s četrtim odstavkom 111.
člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu ZUreP-2)
izdaja

MNENJE
K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV UREDITVENEGA NAČRTA
GRAMOZNICE V OBČINI SELNICA OB DRAVI

Ministrstvo za okolje in prostor je preverilo, kako so bile pri pripravi osnutka Sprememb in
dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi upoštevane usmeritve iz
splošnih smernic oziroma določbe predpisov s področja urejanja prostora, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da so bile te ustrezno upoštevane.

O b r a z l o ž i t e v:
1. Vloga občine
Podjetje TIURB d.o.o., projektiranje in svetovanje, Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, ki po
pooblastilu Županje Občine Selnica ob Dravi, v imenu občine pridobiva smernice in mnenja
pristojnih nosilcev urejanja prostora, je na Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor,
graditev in stanovanja (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) z dopisom št. 27/2019 z dne 28. 11.
2019, naslovilo vlogo za pridobitev prvega mnenja na osnutek Sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: SD UrN
gramoznica).

V skladu z določbami 53. in 289. člena ZUreP-2 je bilo gradivo prostorskega akta objavljeno tudi
na spletni strani ministrstva. Na zahtevo pripravljavca je bila prostorskemu aktu dodeljena
identifikacijska številka 1441. Pod navedeno identifikacijsko številko se ta akt vodi v zbirki
prostorskih aktov v prostorskem informacijskem sistemu.
2. Pravna podlaga
Ministrstvo ugotavlja, da je občina sprejela Sklep o pripravi sprememb in dopolnitev
ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št.
20/2019 – v nadaljnjem besedilu: Sklep) na podlagi ZUreP-2. V 268. členu ZUreP-2 je
določeno, da po njegovi uveljavitvi ostajajo v veljavi prostorski izvedbeni načrti, sprejeti na
podlagi Zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (ZUN). Med te spada tudi
predmetni ureditveni načrt, ki se skladno z ZUreP-2 lahko spreminja po postopku, kot je določen
za OPPN.
Postopek priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: OPPN)
je določen v 118. in 119. členu ZUreP-2. Iz 119. člena izhaja, da se za postopek priprave in
sprejetja OPPN smiselno uporabljajo določbe, ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN.
V skladu z določbami 111. člena ZUreP-2 občina pripravi osnutek OPPN in ga skupaj z
okoljskim poročilom, če je bilo pripravljeno, objavi v prostorskem informacijskem sistemu.
Občina o objavi obvesti nosilce urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh podajo mnenje.
Državni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje, hkrati z
mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe OPPN na okolje s stališča
njihove pristojnosti, če tega niso podali že v mnenju na osnutek OPPN.
Ministrstvu je s 40. členom ZUreP-2 dodeljena vloga državnega nosilca urejanja prostora za
področje prostora, tako da v postopkih priprave prostorskih aktov in drugih zadevah urejanja
prostora skrbi za upoštevanje:
- skladnosti z državnimi pravili urejanja prostora iz njegove pristojnosti;
- racionalne rabe prostora;
- določitve omrežja naselij z vlogo in funkcijo naselij;
- območij namenske rabe in razmestitve dejavnosti v prostoru;
- notranjega razvoja, širitve in zaokrožitve naselij ter posamične poselitve,
- ohranjanja prepoznavnih značilnosti naselij in krajine.
Navedene vsebine so vsebovane v splošnih smernicah s področja razvoja poselitve in v
veljavnih predpisih s področja urejanja prostora. Do objave splošnih smernic na podlagi ZUreP2 se smiselno uporabljajo Splošne smernice s področja razvoja poselitve št. 35001-14/2013/1 z
dne 29. 1. 2013, objavljene na spletni strani ministrstva na naslovu:
»http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/dpn/smernice/usmerjanje_
poselitve.pdf«.
3.
Ugotovitve glede upoštevanja postopka priprave OPPN
S 118. členom ZUreP-2 je določeno, da odločitev za pripravo OPPN temelji na odločitvah in
usmeritvah iz OPN, izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta pripravlja na podlagi izkazane
potrebe občine in ni predviden v OPN, ali na pobudi investitorja priprave OPPN. Če usmeritve
za pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite, se pripravijo izhodišča za pripravo
OPPN ob smiselni uporabi določb 108. člena ZUreP-2. Vsebina sklepa o pripravi OPPN je ob
upoštevanju 119. člena določena v 110. členu ZUreP-2. Na podlagi izhodišč za pripravo OPPN
župan sprejme sklep o pripravi OPPN.
Iz predloženega gradiva je razvidno, da je Občina Selnica ob Dravi pripravila Izhodišča za
pripravo sprememb in dopolnitev ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi, ki
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jih je priložila k vlogi za mnenje. V izhodiščih je bil opisan namen prostorske ureditve, obstoječe
stanje in predlog prostorske ureditve
V skladu s 119. členom ZUreP-2 se za postopek priprave OPPN smiselno uporabljajo določbe,
ki veljajo za postopek priprave in sprejetja OPN. V tem postopku je predvideno, da občina v
skladu s hierarhično nadrejenimi prostorskimi akti pripravi osnutek OPPN. Tega skupaj z
okoljskim poročilom, če je bilo pripravljeno, objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o
objavi obvesti nosilce urejanja prostora ter jih pozove, da v 30 dneh podajo svoje mnenje na
osnutek OPPN. Če nosilci urejanja prostora v mnenju ugotovijo, da občina njihovih smernic ni
upoštevala, oziroma da ni upoštevala predpisov iz njihove pristojnosti, morajo svojo ugotovitev
utemeljiti in občini podatki usmeritve za odpravo nepravilnosti.
Iz predloženega gradiva je mogoče nesporno ugotoviti, da je občina pristopila k izvedbi
predpisane faze pridobitve mnenj nosilcev urejanja prostora na osnutek OPPN skladno z
ZUreP-2.
4.

Ugotovitve glede upoštevanja splošnih smernic in predpisov s področja urejanja
prostora
Z obravnavanim aktom je načrtovano nadaljnje izkoriščanje mineralne surovine (gramoza) v
skladu z rudarskim projektom in z odločbami za črpanje gramoza oziroma s koncesijsko
pogodbo. Na območju gramoznice, kjer je pridobivanje mineralne surovine že zaključeno in so
zaloge izčrpane, se načrtuje izgradnja centra za predelavo nenevarnih odpadkov in za
proizvodnjo novih materialov, sanacija degradiranega prostora z oblikovanjem brežin in reliefa
po končani sanaciji ter rekultivacija in vzpostavitev kmetijskih zemljišč po končani sanaciji.
Pri pripravi osnutka SD UrN so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:
- Geodetski načrt št. Geo 0120-Gp19/19 (izdelal: Geo sistemi – geodezija in informatika,
Samo Lenarčič, s.p.),
- Tehnična dokumentacija (rudarski načrt) »Gramoznica Selnica ob Dravi – Godec«,
Strokovna podlaga za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja
gramoznice Selnica ob Dravi, št. TD – 019/2019 (MAJNING, Projektiranje in inženiring,
Maja Malovrh Repvž, s.p.).
4.1 Skladnost s hierarhično nadrejenimi prostorskimi akti
Vsak OPPN mora biti izdelan skladno z zakonom in podzakonskim aktom. Podzakonski akt, ki
določa vsebino, obliko in način priprave OPPN v skladu z ZUreP-2 še ni sprejet. Iz 301. člena
ZUreP-2 izhaja, da se za pripravo OPPN do uveljavitve novega podzakonskega akta kot
predpis iz tretjega odstavka 48. člena ZUreP-2 uporabljajo določbe Pravilnika o vsebini, obliki in
načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 – v
nadaljnjem besedilu: Pravilnik o OPPN). Ta v 3. členu določa obvezno vsebino OPPN, v 15.
členu vsebino osnutka OPPN in v 16. členu obliko OPPN.
Ministrstvo pri izdaji mnenj k OPPN preverja predvsem skladnost s hierarhično nadrejenimi
prostorskimi akti, v konkretnem primeru za skladnost z OPN Selnica ob Dravi (Medobčinski
uradni vestnik, št. 18/17). Pri tem je najprej preverilo, ali je območje obravnave s SD UrN
gramoznica prostorsko skladno z območjem iz OPN. Pri tem je bilo ugotovljeno, da območje
urejanja s SD UrN obsega del območja enote urejanja prostora DR-47, kot je določeno v OPN.
Za celotno območje enote urejanja prostora velja Odlok o ureditvenem načrtu območja
gramoznice v Selnici ob Dravi (Medobčinski uradni vestnik, št. 10/88), ki bo po uveljavitvi SD
UrN gramoznica še naprej veljal.
Ministrstvo je pri preveritvi skladnosti z OPN Selnica ob Dravi preverjalo tudi, kako je v SD UrN
gramoznica upoštevana namenska raba prostora, kot je določena v OPN. Pri tem je ugotovilo,
da je v osnutki SD UrN ustrezno upoštevana podrobnejša namenska raba iz OPN in sicer LN –
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površine nadzemnega pridobivalnega prostora. V 64. členu OPN Selnica ob Dravi so za
posamezne vrste podrobnejše namenske rabe prostora določene dopustne dejavnosti in
objekti. Za LN - površine nadzemnega pridobivalnega prostora je določeno, da so na teh
območjih dopustni rudarski objekti za pridobivanje in predelavo mineralnih surovin, rudarski
objekti in inštalacije ter tehnične naprave za pridobivanje mineralnih surovin, objekti za
proizvodnjo betonskih izdelkov, strešnikov in podobno ter objekti in naprave, namenjeni
zavarovanju dostopa do območja pridobivanja.
Ministrstvo meni, da je osnutek UrN gramoznica v tem delu skladen s hierarhično nadrejenim
prostorskim aktom.
4.2 Skladnost s Pravilnikom o OPPN
Ministrstvo ugotavlja, da predloženo gradivo vsebuje tekstualni in grafični del. Tekstualni del
Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja Gramoznice v Selnici ob
Dravi vsebuje naslednja poglavja:
- območje SD UrN,
- opis prostorskih ureditev
- umestitev načrtovane ureditve v prostor,
- vplivi in povezave s sosednjimi območji,
- arhitekturne in urbanistične rešitve prostorskih ureditev z dopustnimi odstopanji glede
oblikovanja,
- načrt parcelacije,
- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na grajeno
infrastrukturo in grajeno javno dobro,
- rešitve in ukrepe za varstvo okolja, ohranjanje narave, varstvo kulturne dediščine ter
trajnostno rabo naravnih dobrin,
- rešitve in ukrepe pred naravnimi in drugimi nesrečami, rešitve in ukrepi za obrambo ter
varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- etapnost izvedbe prostorskih ureditev ter drugi pogoji in zahteve izvajanja podrobnega
načrta ter
- ostali pogoji in obveznosti za izvajanje SD UrN.
Vsebina tekstualnega dela OPPN je določena v 15. členu Pravilnika o OPPN. Ministrstvo
ugotavlja, da je tekstualni del osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega
načrta območja Gramoznice v Selnici ob Dravi večinoma skladen s pravilnikom, manjkajo le
usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti podrobnega načrta.
Grafični del osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja
Gramoznice v Selnici ob Dravi vsebuje:
območje SD UrN z obstoječim parcelnim stanjem,
ureditvena in prometna situacija s prerezom v času delovanja gramoznice,
ureditvena situacija s prerezi po končani sanaciji in rekultivaciji,
komunalna situacija,
prikaz vplivov in povezav s sosednjimi območji.
Vsebina grafičnega dela OPPN je določena v 16. členu Pravilnika o OPPN. Ministrstvo
ugotavlja, da grafični del OPPN večinoma vsebuje s pravilnikom določene ključne vsebine,
manjkajo le izsek iz grafičnega načrta kartografskega dela OPN s prikazom lege prostorske
ureditve na širšem območju, prikaz ureditev, potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in
ohranjanje narave ter prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in
drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom. Če ti prikazi zaradi narave prostorskega
ureditve niso relevantni, je treba to utemeljiti in obrazložiti.
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H gradivu je bilo priloženo tudi spremljajoče gradivo prostorskega akta, kot je določeno z 52.
členom ZUreP-2, katerega del je tudi obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta.
5. Usmeritve za nadaljevanje postopka
Ministrstvo predlaga, da se v nadaljevanju postopka pri pripravi gradiva predloga SD UrN
gramoznica dosledno upoštevata 16. in 17. člen Pravilnika o OPPN, ki določata obliko OPPN,
ločeno za tekstualni in grafični del.

Barbara RADOVAN
Generalna direktorica
Direktorata za prostor,
graditev in stanovanja
Pripravil:
mag. Mojmir Prelog
sekretar

Poslati elektronsko:
-

info@ti-urb.si
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Mnenje nosilcev urejanja prostora (spremembe in dopolnitve ureditvenega
načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi)
Vaš dopis z dne 28. 11. 2019, št. projekta 27/2019

Spoštovani,
v skladu z vašim zaprosilom podajamo mnenje v zvezi z ravnanjem z odpadki na vsebino
projekta št. 27/2019- Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v
Selnici ob Dravi (v nadaljnjem besedilu: Odlok) in priložen dokument- Tehnična dokumentacija
»Gramoznica Selnica ob Dravi- GODEC«- strokovna podlaga za spremembe in dopolnitve
ureditvenega načrta območja gramoznice Selnica ob Dravi, št. projekta TD-019/2019, ki ga je
izdelalo podjetje MAJING, Maja Malovrh Repovž s.p.. Glede na dejstvo, da v dokumentaciji ni
vseh relevantnih podatkov glede ravnanja z odpadki opozarjamo, da pri pripravi osnutka
projekta morda vse zahteve veljavne zakonodaje niso bile v celoti upoštevane.
Zahteve za odpadke so skopo povzete v 24. členu Odloka, kjer je le splošno navedeno, da je
potrebno upoštevati veljavno zakonodajo (prvi odstavek) in da mora za odpadke iz dejavnosti
(nekomunalne odpadke) investitor skleniti sporazume s pooblaščenimi organizacijami za odvoz
teh odpadkov (drugi odstavek).
Več informacij, relevantnih za ravnanje z odpadki, je podano v priloženem dokumentu TD019/2019, kjer je:
v prvem odstavku 2. točke navedeno, da »se lahko začne zapolnjevanje odkopanega
prostora z materialom, pridobljenim pri nadaljnjem pridobivanju gramoza, ki ni primeren za
prodajo, in z materialom pridobljenim pri predelavi nenevarnih odpadkov v reciklirane
materiale«, omenjena pa je tudi »izgradnja Centra za predelavo odpadkov in proizvodnjo
materialov Godec« na južnem delu gramoznice;
v točki 4 (Opredelitev vplivov na okolje) istega dokumenta navedeno, da »se že odkopane
prostore postopoma zapolni z delno avtohtonim materialom, delno pa z materialom iz
predelave, ki na okolico ne bo vplival škodljivo, saj bo le-ta v skladu s predpisi, ki urejajo
varstvo okolja«, pri čemer niso navedene niti vrste niti količine odpadkov, ki se načrtujejo
za ta namen;

-

-

v točki 5.2. (Predvideni načini izvedbe zapiralnih del) dokumenta TD-019/2019 navedeno,
da je »izvajanje sanacije degradiranih rudarskih območij s predelanimi nenevarnimi
odpadki kot virom novih materialov v popolnosti skladno z določili evropske in slovenske
zakonodaje in predpisano hierarhijo ravnanja z odpadki«, pri čemer ta navedba ni z
ničemer podprta;
v točki 5.4. (Center za predelavo odpadkov in proizvodnjo materialov) dokumenta TD019/2019 navedba predvidenih objektov, ki se bodo gradili za namen »predelave
odpadkov«, pri čemer naj bi se letno na premični napravi predelalo do 120.000 ton
(kasneje v točki 5.4. navedeno, da bo po spremembi okoljevarstvenega dovoljenja št.
35472-32/2012-7 z dne 20. 2. 2013 letno dovoljeno investitorju predelati do 400.000 ton
nenevarnih odpadkov) gradbenih odpadkov po postopku R5. Navedeno je tudi, da po
predelavi nastanejo »reciklirani gradbeni materiali«, za kar pa je »potrebno izvajati
certificiranje kontrole proizvodnje recikliranih agregatov in njihovo dajanje na trg z izjavo o
lastnostih«. Navedeno je tudi, da imajo predelani materiali »brez certifikata še vedno
status odpadka«.

Glede na dejstvo, da se dejavnost iz Odloka nanaša na izkoriščanje mineralnih surovin
opozarjamo na striktno spoštovanje Uredbe o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih
dejavnosti izkoriščanja mineralnih surovin (Uradni list RS, št. 43/08 in 30/11, v nadaljevanju:
uredba), ki se uporablja za ravnanje z odpadki, ki nastanejo pri raziskovanju, pridobivanju,
bogatenju in skladiščenju mineralnih surovin in obratovanju kamnolomov. Ta v 10. členu določa,
da mora upravljavec naprave v primeru, da uporablja rudarske odpadke, ki se nahajajo na kraju
ravnanja z rudarskimi odpadki (za zasipavanje odkopanih rudniških prostorov, nastalih pri
površinskem ali podzemnem pridobivanju mineralnih surovin, za sanacijske in gradbene
namene v skladu s predpisi, ki urejajo rudarstvo) izvajati ukrepe, s katerimi:
zagotovi stabilnost rudarskih odpadkov v skladu z drugim odstavkom 11. člena uredbe;
prepreči onesnaževanje tal, površinskih voda in podzemne vode v skladu s prvim, četrtim in
petim odstavkom 13. člena uredbe;
zagotovi spremljanje stanja rudarskih odpadkov in odkopanih rudniških prostorov v skladu z
osmim do dvanajstim odstavkom 12. člena uredbe.
Omenjena uredba prav tako določa, da ministrstvo podrobneje določi pogoje za zasipavanje
odkopanih rudniških prostorov z rudarskimi odpadki v okoljevarstvenem dovoljenju iz 7. člena
uredbe. Upravljavec naprave mora k vlogi za pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja priložiti
projekt, ki ureja zasipavanje odkopanih rudniških prostorov in je izdelan v skladu s predpisi, ki
urejajo rudarstvo.
Glede zasipavanja odkopanih rudniških prostorov z odpadki, ki niso rudarski, se splošno v
skladu s četrtim odstavkom 10. člena uredbe, uporablja predpis, ki ureja odlaganje odpadkov na
odlagališčih (postopek D1). Dodatno je po hierarhiji prioritetno možnost (obremenjevanje tal z
vnašanjem odpadkov- postopek R10) za namen nasipavanja območij mineralnih surovin za
zapolnitev tal po izkopu (pod določenimi pogoji) za zemeljski izkop in umetno pripravljeno
zemljino omogočila Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o obremenjevanju tal z
vnašanjem odpadkov Uradni list RS, št. 61/11).
Nasipavanje območij mineralnih surovin za zapolnitev tal po izkopu iz predpisa o
obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov pomeni, da je okoljevarstveno dovoljenje za vnos
potrebno za nasipavanje območja mineralnih surovin, ko se preneha z izkopavanjem
(neposrednim izvajanjem izkoriščanja) mineralnih surovin. Če je nosilec rudarske pravice
predvidel, da bodo za sanacijo degradiranega okolja po opustitvi izkoriščanja mineralnih surovin
(po koncu rudarjenja), potrebna takšna sanacijska rudarska dela, ki vključujejo vnos
zemeljskega izkopa ali umetno pripravljene zemljine v rudniški prostor ali odlaganje drugih
odpadkov po postopku D1, potrebuje poleg dovoljenja za opustitev rudarskih del (po rudarski

zakonodaji) za ta del sanacije degradiranega okolja tudi okoljevarstveno dovoljenje za vnos
odpadkov oz. za njihovo odlaganje, pri čemer pa zakonodaja ne določa, ali se tako dovoljenje
izda pred ali po pravnomočnosti dovoljenja za opustitev rudarskih del. Vsekakor pa vnosa ali
odlaganja odpadkov ne sme izvajati brez ustreznega okoljevarstvenega dovoljenja.
Zdi se, da nekatere navedbe v dokumentu TD-019/2019 niso skladne z določbami Uredbe o
odpadkih (Uradni list RS, št. 37/15 in 69/15), ki z namenom varstva okolja in varovanja
človekovega zdravja v skladu z Direktivo 2008/98/ES določa pravila ravnanja in druge pogoje
za preprečevanje ali zmanjševanje škodljivih vplivov nastajanja odpadkov in ravnanja z njimi ter
zmanjševanje celotnega vpliva uporabe naravnih virov in izboljšanje učinkovitosti uporabe
naravnih virov. Uredba o odpadkih določa, da je:
- »recikliranje« postopek predelave, v katerem se odpadne snovi ponovno predelajo v
proizvode, materiale ali snovi za prvotni ali drug namen. Za recikliranje se ne šteje
energetska predelava ali ponovna predelava v materiale, ki se bodo uporabili kot gorivo ali
za zasipanje.
Direktiva 2008/98/ES, nazadnje spremenjena z Direktivo (EU) 2018/851 pa določa, da:
- „zasipanje“ pomeni vsak postopek predelave, pri katerem se primerni nenevarni odpadki
uporabijo za namene pridobivanja zemljišč na območjih izkopavanja ali za inženirske
namene pri urejanju krajine. Odpadki, uporabljeni za zasipanje, morajo nadomestiti
neodpadne materiale, biti primerni za prej omenjene namene in omejeni na količino, ki je
nujno potrebna za uresničitev teh namenov.
Na podlagi navedb v priloženi dokumentaciji zaključujemo, da zasipanje (rudarskega prostora z
odpadki) ni mogoče šteti za recikliranje odpadkov. Opozarjamo tudi na dejstvo, da v dokumentih
ni predstavljeno, na kakšen način preneha status odpadkom- merila za prenehanje statusa
odpadka za gradbene odpadke niso sprejeta niti na ravni EU niti v Republiki Sloveniji. Certifikat
o skladnosti sistema kontrole proizvodnje in nadzora v skladu s standardom SIST EN 13242 pa
je (v določenih primerih) le eden od pogojev za predelavo nenevarnih odpadkov mineralnega
izvora iz podskupine 17 05 v agregate (v skladu z Uredbo o obremenjevanju tal z vnašanjem
odpadkov, Uradni list RS, št. 34/08 in 61/11).

S spoštovanjem,

Pripravil/a:
Irena Koželj
sekretarka

E-vročanje:
-

info@ti-urb.si

V vednost:
-

info@selnica.si

-

barbara.radovan@gov.si

mag. Tanja Bolte
direktorica

