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4. STROKOVNE PODLAGE
Pri pripravi SD URN so bile upoštevane naslednje strokovne podlage:
•
•

•

Geodetski načrt št. Geo 0120-Gp8/16 (GEO SISTEMI – GEODEZIJA INFORMATIKA,
SAMO LENARČIČ s.p.)
Tehnična dokumentacija (Rudarski projekt) »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
Repovž s.p.)
Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice
Selnica ob Dravi; (PRAING, poslovne, inženirske in druge storitve, Andrej Jamšek s.p.)
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V skladu s 4.odstavkolB 69。 こlena Zakona o rlldarstvu(ZRlld‑1‑UPB3: Uradni
list RS 14‑381/2014)

IZjaVljam in pOtriujem,

da se strinjam s tehnidnimi reiitvami, podanimi v tehnidni dokumentaciji 5t.:
TD-01912019: "Gramozrica Selnica ob Dravi - GODEC' - Strokovna podlaga
za spremembe in dopolnitve ureditvenega nadrta obmodja gramoztice Selnica ob
Dravi.
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Seznam uporabljenih predpisov in literature:
Pri izdelavi dokumentacije St: TD-01912019: "Cramoznica Selnica ob Dravi - GODEC"
Strokovna podlaga za spremembe in dopolnitve ureditvenega nadrta obmodja
gramoznice Selnica ob Dravi smo upoitevali spodaj navedene predpise in literaturo:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

1

1.

12.
13.
14.

15.
16.

17.

Zakono rudarstvu (ZRud-1- UPB3) - Uradni list RS, 5t. i4-381/2014, z dne 21.2.2014 in
6U2017-GZ
Pravilnik o rudarski tehnidni dokumentaciji - Uradni list RS, 3t.32117 in 58117-popr.
Zakon o varstvu okolja (ZVO-L-UPB1) - Uradni list RS, 5t. 39106 -UPB, 491a6 ZMetD,66106 - odl. US, 33107 - ZPNadrt, 571A8 -ZFO-14,70108,108/09, 108/09* ZPNadfiA, 481 72, 57 1 12, 921 13, 561 15, 1A2n5, 3A1 16, 61 1 11 - GZ in Zl l lB - ZNOrg in 84/1 8 -

zruRKoE)

Zakon o varstrvll pred poZarom (ZVPoz) - (Uradni list SRS, 3t.2176,21178 - ZSIaR-A,
| 5 I 84, Uradni list RS, Xt. 7 1 I 93 - ZGas, 7 | 193 - ZYP oz in 83 I 12 - ZYP oz-D)
Gradbeni zakon (Uradni list RS, 3t. 61117 in72117 - popr.)
Zakon o gradbenih proizvodih (Jradni list RS, 5t. 82/13)
Zakon o kmetijskih zemlji5dih (Uradni list RS, it.7ll11 - uradno prediSdeno
besedilo, 58 I 12, 27 I 1 6, 27 / 17 - ZKme- 1 D in 7 9 I 17)
Pravilnik o zal$evah za zagotavljanje vamosti in zdravja pri delu in tehnidnih ukrepih za
deia pri raziskovanju in izkori5danju mineralnih surovin na povr5inskih kopih (Ur. l. RS, 5t.
6812003, 6512006, $l2A$ popr., 6ll20L0-ZPtud-1, 62/2010 popr.);
Pravilnik o predpisih in zahtevah zazagotavljanje vamosti inzdravjapri delu in o tehnidnih
ukrepih zadelapri bogatenju mineralnih surovin (Ur. l. RS, St. 9312A03, 6ll20l}-ZRud-1,
62/2010 popr.)
Pravilnik o zahtevah zazagotavllanje varnosttinzdravja pri delu in o tehnidnih ukrepih pri
prevaianju v podzemnih prostorih in na povr5ini pri raziskovanju in izkori5danju mineralnih
surovin (Ur. 1. RS, 5t. Illl20}3, 6L/2A10-ZR*1-I, 62/2010 popr.)
Pravilnik o zahtevah za zagotavlianje varnosti in zdravja pri delu in o tehnidnih ukrepih za
dela pri skladi5denjuiniztabi sekundarnih ali trenutno odpadnih surovin v rudarstvu (Ur. l.
RS, 51. llll2003, 32120A6, 6ll20l0-ZRrLd-1, 6212010 popr.)
Pravrlnik o organizactji, materialu in opremi zapryo pomod na delovnem mestu (Ur. 1. RS,
5t. 136/2006, 6Ll201O-ZRud-1, 62/2A10 popr., 43/2011-ZYZD-1)
Pravilnik o varnostnih znakih - Uradni list RS 89-428111999, Uradni list RS 39-1397DA05,
Uradni list RS 34-162112010, Uradni list RS $-2A3912011, Uradni list RS 3812015
Pravilnik o oznadevanju mej in nadinu vodenja katastra raziskovalnih in pridobivalnih
prostorov ter o nadinu vodenja registra nosiicev rudarske pravice (Ur. l. RS, 5t. 7612003,
6l /201A-ZFrud-1, 621201 0 popr.)
Pravilnik o pogojih inpostopkuzaizdEo tehnidnega soglasja (Ur. l. RS, St. 68120A3,
$120A3 popr., 6ll20l0-ZRud-1, 6212010 popr.)
Pravilnik o strokovni izobrazbr in usposabljanju tehnidnih vodij, vodij tehnidnih sluZb in
nadzomo-tehnidnega osebja pri raziskovanju ali izkoriSdanju rudnin ter o strokovnih izpitih
in ustrezni praksi samostojnih projektantov rudarskih projektov (Ur. 1. SRS, St. 14/1976,
16/1989, Ur. l. RS,3t. 6l/2010-ZRud-1, 62/2010 popr.)
Pravilnik o dopolniwi pravilnika o strokovni izobrazbi in usposabljanju tehnidnih vodij,
vodij tehnidnih sluZb in nadzorno-tehnidnega osebja pri raziskovanju ali izkoriSdanju rudnin
ter o strokovnih izpitih in ustrezni praksi samostojnih projellantov rudarskih projektov (Ur.
1. SRS, 3t.1411976,1611989, Ur. 1. RS, St. 61/2010-ZRud-i, 6212010 popr.)
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18. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o zahtevahzazagotavljanje varnosti in
zdravjapri delu in tehnidnih ukrepih za dela pri raziskovanju in izkori5danju mineralnih
surovin na povr5inskih kopih (Uradni list RS, St. 65106)
19. Pravilnik o zahtevah za zagatavljanje vamosti inzdravja delavcev na delovnih mestih *
Uradni list RS 89-428011999, Uradni list RS 39-139512005, Uradni list RS 43-2039/2011
20. Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu - Uradni
list RS 17-643/2006, Uradni list RS 18-738/2006 in$2411-ZYZD
21. Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme - Uradni list RS 101-434912A04,
Uradni list RS 43-203912011
22. Pravilnik o klasifikaciji in kategorizacijizalog in virov trdnih mineralnih surovin (Ur. 1. RS,
St. 3612AA6, 6112010-ZRud-1, 6212010 popr.)
23. Pravilnik rudarske re5evalne sluZbe (Ur. l. RS, 5t. 11712A05, 61/2010-ZRud-1, 6212010
popr.)
24. Pravilnik o rudarskem merjenju, merski dokumentaciji in rudarskih kartah (Ur. l. RS, 5t.
8312003, $ l2Al}-ZPtud-L, 6212010 popr.. 32121fl)
25. Odlok o postopku ugotavljanja in overjanja razwsdenih rezerv rudnin in talnih voda (Ur. 1.
SRS, 5t. lll979, Ur. 1. RS, 3t.56199- ZRud in 6112010-ZPtttd-1, 62/2A10 popr.)
26. Uredba o rudarski koncesnini in sredstvih za sanacijo (Ur. 1. RS, 5t. gll}ffil;5t. 5712013 )
21. Uredba o odpadkih - (Uradni list RS, 5t. 103/11,37115 in69115).
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1.UVOD
》GFamOZniCa SeiniCa ob Dravi―

Godecく (se nahtta na reこ ni terasi Ob levein bregu Drave,

ca 600 m juЙ ■
O od nasetta Selnica ob Dravi in nttma■ j40 m od reke Draveo Pridobivalni

prostor gramoznice Selnica ob Dravi― Godec mtti na vzhOdu na regio■ alno cesto Sclnica

ob Dravi

―

RuSe, na zahOdu pa na gran10znicO Konstruktor. Pridobivaini prOstOr

graI1loznicc Sclnica ob :Dravi ― Godec l■ eri po konces」 ski pOgOdbi 5,0556 ha̲
Koncesionarka Magda Godec il■ a s strani L〔 inistrstva za infrastrukturo na OsnOvi dOdatka
gt.l h koncesijski pogodbi こ
t.354‑14‐ 10/2002 z dne 23.1.2018 podaljこ anこ as veljav■ osti
rudarske pravice za gospodarskO izkOriζ ёanje ininerallle sllrovine prod,na pridobivalnein
prostoru Sel■ ica ob I〕 ravi一 Godec,do 5.11.2027.

V letu 2016 je bil izdelan Elaborat o klasifikactti in kategOrizactti iZFaこ

unanih Za10g in

VirOV proda v gramoznici Selnica ob Dravi 一 Godeo s stanjcn1 31.12.2015, ki jO v
izraё unll upoζ teval za10ge na ObmOё ju pridobivanja pO kOncesijski pOgOdbi, tOrej na
povrSini 5,0556 ha.S stanjcm 31.12,2015 so vsc zalogc minerainc suFOVine V nahttaliこ こ
u
po elaboratu znaζ ale skupaj 156.98911i13,。 d tega je bilo izraこ unalllh 1 29.9401n3。
zalog. S stanjen■ 31.12.2018 so zalogc lnineralnc surOvine v nahajaliこ

dkopnih

こu izraこ unanc na

l18.5421n3.

2.NAR4EN IZDELAVE TEIINICNE DOIKURIENTACIJE
Tchniこ na dOkuinentacija je izdelana za naroこ nika》 ゝ〔agda(]odec,drtlttba za prOizvOdllJ O,
tFgOVinO in StOritVC d.0.0.《 in SluЙ i kOt StrOkOVna pOdlaga Za SprClinenlbe in dOp01nitVe

urCditVOnOga naこ rta na ObraVnaVanCm obmoOju gram.oznicc Sclnica ob Dravi―

gram̲oznici poteka pridObivanje nlineralne surovine
Skrttnem ZahOdnem delu gFamOZniCe 2C iZё
SanaCija ObmOtta Z Zap01可

―proda. ⅣEineraina surOvina je v

rpana,ZatO Se na tem ObmOttu lahkO Zaこ

10こju

ne

eVattem OdkOpanega prostora z materialom,pridobljcnim pri

nadalinjCm pridObiVanju gramOZa,ki ni primeren za prod辱
bOdO na Ob■

Godcc.V

0,1■ Z・ OVimi materiali,ki

rudniζ kega prOStOra pridOblieni pri pFedelavi neneVarnih OdpadkOV v

nOVe FeCiklirane gFadbellC InatCriale. SanaCijSka rudarSka dela kOt faZO iZVaJanJa sprOtnC

Sanacijc rlldarskega prostora se lahkO izvaja v skladu z rudarskiIIl prOjektoln za izvajanje

del, ki obravnava tudi izvajanje sprOtne sanacije in rekultivacije z rudarskimi deli
degradiranega ObmOtta.
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Dokondna sanacija degradiranega obrnodja se bo izvedla v skladu z zahtevami 95. do 98.
dlena Zakona o rudarstvu Republike Slovenije (Zrud-1) na osnovi potrjenega rudarskega

projekta za izvedbo sanacije okolja na nadin, da po prenehanju izkoriSdanja na obmodju
pridobivanja ne bo ogro2ena varnost, iivljenje in zdravje ljudi, promet, sosednji objekti
ali okolje in da bo mogode zemljiSde, na katerem oziroma pod katerim se je izkoriSdalo
mineralne surovine, uporablj ati za drug namen oziroma opravljanje druge dejavnosti.
Opustitev izkori5danja mineralnih surovin vkljuduje vsa potrebna dela, ki jih je potrebno

izvesti z namenom sanacije okolja, degradiranega z.aradi pridobivanja, bogatenja in
skladiSdenja mineralnih surovin ter vzpostavitve pre-lSnjega stanja ali drugadne sanacije,
de vzpostavitev v prejSnje stanje ni rnoZna, da se po zapustitvi rudnika vzpostavi za
opravljanje drugih dejavnosti primerna raba prostora. Po, na podlagi izdanega dovoljenja
za opustitev rudarskilr del, dokondanih zapiralnih delih, oziroma po izvedeni dokondni
sanaciji okolja bo izdelan revidiran rudarski projekt izvedene sanacije, ki bo med ostalo
potrebno dokumentacijo predloZen ministrstvu pristojnem za rudarstvo za pridobitev
odlodbe o prenehanju pravic in obveznosti rudarske pravice za izkori\danje.
Na osnovi 93. dlena Zrud-i

je na osnovni etaLi

gramoznice na k. 272, kjer

je mineralna

surovina 2e izkopana, predvidena postavitev Centra za predelavo odpadkov in
proizvodnjo materialov Godec, torej objektov za predelavo nenevarnih odpadkov v nove
reciklirane gradbene materiale. Za navedeno postavitev omenjenih objektov se po
dolodilih Gradbenega zakona (ne po dolodilih Zakona o rudarstvu) pripravlja
doktrmentacija za pridobitev gradbenega dovolj enja za izgradnjo Centra za predelavo
odpadkov in proizvodnjo materialov Godec. V integriranern postopku pridobitve
gradbenega dovoljen ja za izgradnjo Centra se bo pridobilo tudi okoljevarstveno soglasje,
kasneje v lodenem postopku pa po dolodilih Zakona o varstvu okolja tudi 5e
okoljevarstveno dovoljenj e za nadrtovano predelavo nenevarnih odpadkov v llove
reciklirane gradbene materiale.
PrOjekt Za iZVajanje dCl, ki VkUuこ lljC iZVedbO tudi faZe SprOtne SanaCle degradiranega

rudarskcga prostora,Jc zastavuoll tako, da bo po konこ anJu odkopavanJa lla posaIIlczni
eta乏 l olnogoこ

ena sprotna sanacija in rekultivacija pOsledic OdkOpavanja il■

lneri vzpostavUeno prvotno stanje obl■

oこ ja.

ObmOttC OblikOVanO V teraSaStem nagibu d0 0S■

v こ
inl

veこ ji

Rckじ ltivac」 a se bO izvedla takO, da bO
ovnc etatte.Berme in bre2ine med njimi

se bo oblikovalo s ponlocJO uporabc nlatOriala,dell■ O z avtohtoninl odpadniⅡ l lnatcrialorn

iZ iZV4atta d

〔
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recikliranimi materiali, proizvedenimi iz nenevarnih odpadkov. Obmodje bernr in breZin
se bo z dokondno sanacijo prekrilo s plastjo humusa in zemlje ter zatravilo.
PO ZakOnL1 0 rudarStVu SO rudarSka dela dela, nanlenjena raZiSkOVanju in iZkOriζ
mineralnill SurOVin ter OpuStitVi iZkOriこ

こanja

こanju

in Se glede na natin in namen iZVttanja

raZVrζ ёajO na raZiSkOValna rudarSka dela,rudattenje OZ.pridObiVanjC lnineral■

e SurOVille

in SanaCttSka rudarSka dela. SallaCijSka rudarSka dela SO dela, nam̲CnjCna OpuStitVi
iZkOriこ

こanja

lnitterainih StlrOVin S SanaCttO degradiFanCga Ok01ja)pOVZrOこ

rudarSkil■ i dCli in VZpOStaVitCV pOgOJCV Za

■ OVO

ellega Z

rabO prOStOra, rudarSki prOiekt Za

izvedbo pa je proJekt, s l(ateriln se v skladu z rudarskilll projektonl za pridobitev
dOVO苺 Ctta Za raZiSkOVa両
iZkOriこ

こanje

C OZifOma rudarSkim prOjektOm Za pridObiteV kOnCeSUe Za

d010こ ijO pOdrObn饉

こi

pOg∝ i Za iZV4aniC pOSameZnih ZahteVnih rudarSkih del

(tlldi SprOtnih SanaClSkih FudarSkih del)in ZagOtaVttanje VarnOSti in ZdraVja pri delu.

v

v

nidemer ne omejuje nosilca rudarske pravice, da
izvajanje sprotnih sanacij skih rLrdarskih del kot posameznih zahtevnih rudarskih del v

Navedeno

predhodnem odstavku

rudarskem projektu

za izvedbo ne bi nadrtoval in nato izvajal na nadin, da se z

sanacijskirni deli dim bolj vzpostavlja prvotno stanje, ki je bilo pred zadetkom rudarjenja
na obravnavaneln obmodju, za kar pa

je potrebno

obmodje zapolniti

z

zadostno kolidino

ki bo kl.iub nasutju zagotavljal stabilnost obmodja (in ne
zgolj z Itavozotn tartke plasti humusa t natnenom vzpostavitve pogojev za zalravitev oz.
todkovno tudi v vedji debelini za vzpostavitev pogojev za zasaditev drevja, kadar je
materiala v terasastem nagibu,

predvidena sanacija v namensko rabo gozd).
Zasipavanie obmodja izvajanja rudarskih del za potrebe izvajanja sprotnih sanacijskih
del se ne sme in se ne bo izvajalo z odpadki vkljudno z vnosom zemeljskega izkopa iz-

drugih obmodij (razen z nenevarnimi rudarskimi odpadki iz izvajan.ia rudarskih del na
obravnavanem obmodju). temved z gradbenimi materiali proizvedenimi s predelavo
nenevarnih odpadkov, ki jim bo po predelavi v skladu z veljavno zakonodajo prenehal
statLls odpadka. Navedeno se lahko spremeni, de se bo na onrenjenem podrodju
spremenila veljavna zakonodaja.

Pri izvajanju obravnavanih sanacijskih del z nasipavanjem ustreznih materialov ne gre za
zasipavanje rudarskega prostora z odpadki kot postopkom predelave odpadkov po
Direktivi o odpadkih 2008i981ES" Uredbi o odpadkih (Ur. list RS 8t.37l15 in 69115),
Uredbi o obremenjevanjt tal z vna5anjem odpadkov (Ur. list RS 5t. 34108 in 61111) ter
巳I

TE〉
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Uredbi o ravnanj Lr z odpadki iz rudarskih in drugih dej avnosti izkori5danj a rn ineralnih
surovin (Ur. list RS St. 43108 in 30/1 1), ampak za uporabo gradbenega materiala
proizvedenega iz predelanih nenevarnih odpadkov, ki jim je po predelavi okoljsko
prenehal status odpadka.

3.PRIDOBIVALNI PROSTOR―
GODEC

GRAR任 OZNICA SELNICA OB DRAVI¨

Pridobivalni prostor gramoznice Setrnica ob Dravi
svetlo zeleni barvi.
SELNICA OB DRAVi‐ grafiこ no
SELNICA OB DRAVi‐ granё no
SELNiCA OB DRAVi‐

ure」
u re」

-

Godec po Rudarski knjigi je prikazan na sliki v

eno
eno

&ioarr;il- n;c drl.1a.n.

,:oilajaiE qrojcl5L:

s

srnlr

crc3n:zorlc

二●
ＩＴ
Legenda
_:{..: i +a::x.b,r

Ln:'x ir-{,:,:dxir!ra.r
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-
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Izpis iz Rudarske knjige

Rudarskapravica: izkori5danje
Mineralna surovina prod (5.1 1.2002-5.11.2A27)
Selnica ob Dravi
Koncesionar: MAGDA GODEC druLbazaryaizvodryo, trgovino in storitve d.o.o.
Mariborska cesta 9, 2352 Selnica ob Dravi,
matidna 3t.57A9466000, davdna St. 5184029846
Ugotovitev prostora: ugotovljen
PovrSina:
5,0556 ha
Dovoljenje:
dovoljenje za izkori5danje: 305-5 /2AA2-2A5,4. februar 2AA3, delna odlodba o
prenehanju pravic in obvezno sti 3 67 -3 1 120 17 -1 5
3. november20lT

Obdina

[言
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Pogodba:

17.こ lcn:354‑14‑10/2002.5。
dodatekも t.119.apri1 201 8

Uradni list:

85/01,zap.資 .1

1loven■ ber 2002…

5。

■oveinbcr 2027,ancks:

Pridobivalni prostor po Rudarski knjigi sestavljajo naslednje parcele
Zap.3t. St.parcele
167/1

1

Katastrska obiina
631 - k.o. Spodnja Selnica

PovrBina

Opomba

(m')

(lastniStvo)
875

Pridobivanje se izvaja
Magda godec d.o.o.

174/2

2

631 - li.o. Spodnia Selnica

10.683

Pridobivanje se izvaja
Magda Godec d.o.a.

166/3

3

631 - k.o. Spodn.ja Selnica

108

111

Yz

Pridobivanje se izvaja

Fizilna oseba 2x
163/1

4

631 - k.o. Spodn.ja Selnica

6.701

Pridobivanje se izvaja
Fizidna oseba 2x

166/2

5

631 - k.o. Spodnja Selnica

30.905

Pridobivanje se izvaja
Fizidna oseba 2x

387/3

6

631 - k.o. Spodnja Selnica

1.284

.lavno dobro

pridobivanje se izvaja

Obdina Selnica

ob

Dravi

SKUPAJ

50.556

4.OPREDELITEV VPLIVOV NA OKOLJE
Na pridobivalnem prostoru Gramoznica Selnica ob Dravi - Godec pridobivanje mineralne
surovine proda 5e poteka, hkrati pa se nadrtuje zadetek delne sprotne sanacije zaradi
odkopavanja degradiranega obmodja, kjer so zaloge mineralne surovine

te iz(rpane.

Sprotna sanacijska dela se bo izvajalo na nadin, da se Ze odkopane prostore postopoma

zapolni z delno avtohtonirn materialorn iz izvajanja rudarskih del na obravnavanerl
obmodju, vedinoma pa z novim recikliranim gradbenirn materialom iz predelave
nenevarnih odpadkov, ki jim ie po predelavi prenehal status odpadka in ki na okolico ne
bo vplival Skodljivo, saj bo le-ta predelan / proizveden v skladu s predpisi. ki r-rrejajo
varstvo okolj

H TD-0
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in potrebno izvajanje sanacijskih del na obmodju Grarnoznice

Godec tako sproti tekorn izvajanja pridobivalnih rudarskih del, kot

dokondno po zakljudku izvajanja pridobivalnih del zahteva, da se obmodje

v dim vedji

meri uredi v prvotno stanje, kar podaja potrebo po zagotavljanju vedjih kotidin ustreznilt
sanacijskih materialov. Le-te je na podlagi predhodno podanih izhodiSd moZno pridobiti
iz predelanih ustreznih nenevarnih odpadkov, ki j irn bo po predelavi prenehal status
odpadka, pri demer se bo njihova predelava v nove reciklirane gradbene materiale
izvajala izkljudno na prostoru in v objektih nadrtovanih v ta namen na obmodju

gramoznice in v skladu z ustrezno veljavno zakonodajo. S predvidenimi sprotnimi in
dokondnirni sanacijskimi deli bodo vplivi na okolje v rnejah, kot jih dolodajo predpisi, ki
urejajo varstvo okolja.

5.TEHNICNE RESITVE IZVEDBE SANACIJSiKIII IN Z NJIIⅦ
ZAPIRALNIII DEL

I POVEZANIH

5.1.POSTOPKI SANACIJE GRAD10ZNICE SELNICA OB DRAVI‐

GODEC

Sanacijska dela v granloznici bodo potekala s sprotniin zapolnJevanJenl odkopanih
Obl・ 10こ 苺 ―

praZnin Z uStreZni11li gradbenilni nlateriali in V SllliSlu VZpOStaVitVC prVOtl10ga

stanJ a. Zapol■ jevanje

granloznicc se bo izvajalo po fazah ill sicer od zahoda proti

vzhodu. Sallacijska dela se bo izvaJalo sproti glede na izё

rpavanje lnilleralne surovi■ e iz

pOSameZnih ObmOこ 尋 gramOZniCe.

Na priloZenih geoloSkih profilih so prikazane potrjene zaloge mineralne surovine po
elaboratu s stanjem 31.12.2015, ki so bile delno ie odkopane, ozirotna se bodo
odkopavale v nadalje. Na profilih je prikazano tudi projektirano terasasto zapolnjevanje
obmodja predvidene sprotne sanacije.

Obmoこje granlozllicc je bilo po podatkih koncesionar」

a prvot■ o blago nagnJeno proti reki

Dravi in zastte■ o s travo,grmiё e可 em in redkimi drevesi.Ker jc namcn sanacijskih del
na ObmOё

ju gramOZniCeこ

rudattenja na tem ObmOё

ju,je pOtrebn0 0bmOtte Zap01niti Z uStreZniln materia10m V

tCraSaStClin nagibu,ki bO kUub naSulu ZagOtaVttal StabilnOSt ObmЮ

こja・

torasc viも ine ca 10■ l in bcrn■ oこ irinc 5 do 10 1n tcr bre2ino z naklonon■

iヨ

etkOm

iin bO尊 VZpOStaViti prVOtnO Stanje,ki je bi10 pred Zaё

11)‑019‑2019‐ GRAN10ZNIC A(10DEC‐

STROl(OVNE PODLAGE‐

DoP‐ ヽlS‐ ]tI.20

PrOjCkt predVideVa
do 30。

.

‑3/6‐

N4AJNING, pRoJEKTTRANJE rN TNZENIRtNG. MAJA I,,lALOVRH REpovZ s.p

Po oblikovanju terasaste povrSine v skladu s projektno dokumentacijo za izvedbo
sanacijskih del se obrno6-je prekrije z 10 do 20 cm humusa in zatravi. Pro-iektirano
kondno stanje po sanaciji degradiranega obmodja grarnozuice v terasastem nagibu proti
osnovni etaii je prikazano rla prednih profilih na grafidr-ri prilogi Pr.-3 in Pr.-4.
Sanacijska dela se

bo izvajalo postopoma oz. sproti glede na potek izkopavanja

mineralne surovine. V prvi fazi se bo zapolnilo z ustreznim materialorn skrajni zahodni

del in ustvarilo terasasti naklon proti osnovni etaZi, kjer je na osrednjem delu planirana
izgradnja Centra za predelavo odpadkov in proizvodnjo materialov Godec.
5.2.PREDVIDENI NACINIIZVEDBE ZAPIRALNIⅢ
Pridobivaini prOstOr je deinO
dokonこ

■o

manjk40こ

dogradiran,

ёc

Йe,

:DEL

pO kOnこ anelin pridobivanju IIlineralne surovine pa bo

s sanacijskimi deli ne bOmO zagOtOvili zap01njevanja
ju gramOZniCe je ZatO

ega materiala na OdkOpanem ObmOttu.V ObmOё

prcdvidena izgrad■ ja Ccntra za predelavo odpadkov in proizvodnjo matcrialov Godec.

]Lo tako bo nlogoё e dcgradirano ob■ loё je pri11lcrnO zap01niti z ustreznil■ i novillli
rccikliranimi matcriali iz obratOvanja Omcnjcncga centra za prcdclavo odpadkov,ki jim
bo pO prcdclavi prenehal status Odpadka in vzpostaviti na obimoё ju prvot■ o stanje.

Na obmodju osnovne etaLe je predvidena postavitev Centra za predelavo nenevarnih
odpadkov in proizvodnjo materialov. za katerega se pridobiva potrebna dokurnentacija po

Cradbenem zakonu.

S pornodjo predelave nenevarnih odpadkov v nove reciklirane

gradbene materiale primerne za vgradnjo, bo rnogode obmod.fe gramoznice sanirati tako,
da bo v dim

vedjimeri vzpostavljeno prvotno stanje obrnodja.

V okviru sanacije predlagamo zapolnjevan.ie pridobivalnega prostora z avtohtonimi
materiali. ki bodo ostali pri pridobivanju nrineralne surovine na obravnavanem obmod-iu
in ne bodo primerni za prodajo, kakor tudi z novimi recikliraninri materiali, ki bodo
produkt pri predelavi nenevarnih odpadkov v obravnavanetl Centru na obmodju
gramoznice, ki .iim bo po predelavi prenehal status odpadka.

Grarnoznico se sanacijsko zapolnjuje postoporna po fazah, glede na napredovanje
oziroma izkoriSian.i e mineralne surovine. Na obmoiju sanacije se izvede zapolnjevanje r,
terasastem nadinu kot prikazujejo priloZeni profili.
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Izvajanje sanaci.ie degradiranih rudarskih obrnodij z novimi recikliranimi gradbenimi
materiali iz predelave r.renevamih odpadkov, ki jirn je po predelavi prenehal status
odpadka kot virov novih materialov, ki se bo izvajala na obmodju same grarxoznice oz.
kraju izvajanja predvidenih sanacijskih del rudniSkega prostora. je v popolnosti skladno
z dolodili evropske in slovenske zakonodaje in predpisano hierarhijo ravnanja z odpadki,
dodatno pa 5e tak pristop modno zmanjlu.ie vpliv transporta na okolje in teZavo
umeidan.ia obratov za predelavo odpadkov v tuja okolja ter zagotavl.ia sprotno in
takojinjo uporabo skoraj vseh iz odpadkov predelanih materialov brez kopidenja zalog.
5.3.TEⅡ NICNE RESITVE ZA ZAGOTAVLJANJE DOLGOROCNE STABILNOSTI
[OBMOCJU IZKORISCANJA M[INERALNE
POVRSINE NA VPLIVNE副
SUROVINE
Obmodje nasutja materialov in oblikovanje breiin in berm v sklopu izvajanja rr"rdarskih

ie projektirano z nakloni. ki ne presegajo naklona 33" od horizontale.
tako da zagotavlja primerno stabilnost terena. Vmes so pro-iektirane t.r. ravne terase berme, na katerih je predvidena zatravitev clziroma po potrebi zasaditev avtohtonega
sanaci.iskih del

rastlinja. Tudi nagn.iene breZine se po nasutju humusa in zemlje zatravi.

5.4. CENTER ZA PREDELAYO ODPADI(OY IN PROIZYODNJO MATERIALOY

*

je predvidera izgradnja Centra
in proizvodnjo materialov Godec Selnica, ki jih bo po njihovi

Na juZnem delu gramoznice Selnica ob Dravi

GODEC

za predelavo odpadkov
proizvodnji po prenehanju statusa odpadka mogoie uporabiti za sanacijo degradiranega
obmodja y gramoznici oziroma prodati na trgu.

Izgradnja Centra za predelavo odpadkov in proizvodn-io materialov je v skladu z
Zakonom o rudarstvu, ki v 93. dlenu doloda pogoje za graditev ob.iektov in izvajanje
drugih posegov v obmodju rudniikih prostorov. Tako se na obmodju rudniSkega prostora
pod posebnimi pogoji srnejo izjemoma po Zakonu o graditvi objektov graditi tudi drugi
objekti in naprave ter izvajati dejavnosti, ki niso namenjer-re izvajanju rudarskih de1, de
gre za v zakonu navedene aktivnosti, med katere spada tudi predelava odpadkov. ne pa
tud

i

n.i

ilrovo zbiranje.

Lokacija Centra je prikazara na priloZeni grafiini prilogi Pr.l, na situaciji Gramoznica
Selnica ob Dravi - Godec, ki se razprostira na ca 2.600 mt. Predvidena postavitev
objektov centra je prikazana tudi na grafidni prilogi Pr.-2 v prerezu P-CZP1.
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Obrnodje izgradnje objektov Centra
se v neposredni bliL,ini

je dostopno iz JV strani iz obstojede lokalne ceste, ki

priklaplja na odsek regionalne ceste RuSe Selnica ob Dravi.

Na predvidenem obmodje centra se najprej izdela temeljni utrjeni plato iz nasipnih
materialov, na katerem se bo izvedla nadaljnja gradnja objektov. Predvidena je
izgradnja naslednjih objektov:
- Betonski plato za tehtnico v climenziji 25 rn x 3 rn :75 n2
- Prevzemni betonski plato za prevem odpadkov v predelavo v dimenzi.ii 10

x l0:

olj in peskolovom
- Nadstresnica za pokritje boksov za skladiSdenje prevzetih odpadkov za namen
predelave v materiale v dimeniji 54 m x l2 m
- Plato iz utrjenega tampona za postavitev premidne naprave za predelavo odpadkov
100 m2 z vgraienim lovilcem

-

Plato za skladiSdenje Ze predelanih recikliranih materialov.

Dodatne enote objekta:

- Objekt za zaposlene in elektro omara
- Cestna mostna tehtn ica
- Peskolov in lovilec olja SIST EN 858-l ob prevzetnnem plato-iu
- Kontej nerji za Iodevanje izlodenih odpadkov
- Pokriti boksi (5) za skladiSdenje prevzetih odpadkov ali predelanih materialov
- MontaZni boksi ali deponije za skladi5denje predelanih materialov
- Plato za postavitev prernidne naprave za predelavo odpadkov - ca 200 m2
- Odprti lovilec meteornih vod - uporaba za prepredevanje emisij prahu v okolje
enjc
Vse predvidene enote objckta za gradmjO s0 0dprtega tipa,razen boksov za skladiこ こ

prevzetih OdpadkOv dO njihOve predelave, ki mOr4o biti pokriti.Raze■
nO)SO VSC OStale takこ

prCVZCnlnCga platOJa(ki lnOra biti iZVOdCn prOtipraも
skladiこ こenJe,predelavo

obmoこ ja

ne pOVrζ inC Za

in transport izdelane iz utrJenega tallnpona.

Predvidena kapaciteta centra za predelav0 0dpadkOv in prOizvOdnjO

■
laterialov Godec

sclnica bO predelava do 180.000 ton odpadkov na lcto. :Predelava nencvarnih gradbenih
odpadkov v l10Ve gFadbene prOiZVOde Se bO iZVajala na tehn1010さ

kO prellliこ ni napraVi pO

pOstOpku predelavc odpadkov R5 z rccikliranjcm / pridobivanjc■ l drugih anorganskih
nlaterialov po suhcnl postopku brez uporabe teh■

oloも ke

vode in z uporabo lastnih

pOgOnskih agregatov.Nenevarninl odpadkoln po prcdelavi v■ ovc gradbono proizvodo bo
OkO覇 SkO prenehal StatuS Odpadka・
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SEZNAM PRILOG
SEZNALI PISNIH IN GRAFICNIH PRILOG
Grafidne priloge:

Situacija gramoznice Selnica ob Dravi - Godec - geodetski nadrt
prikazanim Centrom za predelavo odpadkov in proizvodnjo
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1

POVZETEK IN KLJUČNE UGOTOVITVE ELABORATA EKONOMIKE

Obravnavano območje »Gramoznica - Godec« se nahaja v občini Selnica ob Dravi, tik ob
regionalni cesti R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica in sicer na rečni terasi ob levem bregu
Drave, približno 600 m južno od naselja Selnica ob Dravi in najmanj 40 m severno od reke
Drave.
Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi meji na vzhodu na regionalno cesto, na
zahodu pa na gramoznico Konstruktor. Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi
meri po zadnji, novi koncesijski pogodbi 5,0556 ha.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi (v
nadaljevanju: SD URN) so potrebne zaradi predvidenega drugačnega oblikovanja brežin
gramoznice, kot ga predpisuje veljaven URN in zaradi možnosti gradnje objektov za potrebe
sanacije degradiranega okolja povzročenega z rudarskimi deli in vzpostavitev pogojev za
novo rabo prostora.

1.1

Komunalna in druga gospodarska javna infrastruktura

Prometno omrežje
Obravnavano območje leži v varovanem pasu državne ceste R2 435, odsek 1439 Ruše –
Selnica od km 2,200 do km 2,500 na levi strani v smeri stac ionaže državne ceste. Na
regionalno cesto se bo priključevalo preko občinske ceste (cesta Čez Polje) in preko
obstoječega cestnega priključka v km 2,200. Na območju SD URN je načrtovana ureditev
navezave na obstoječo občinsko cesto in ureditev mirujočega prometa. Parkirna mesta so
predvidena v bližini kontejnerja za zaposlene in se določijo v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Stroške navezave in parkirnih mest krije investitor.
Vodovodno omrežje
Predvidena je priključitev ureditvenega območja na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka
v občinski cesti. Stroške priključitve krije investitor.
Kanalizacijsko omrežje
Za potrebe odvoda fekalnih vod je predvidena priključitev na obstoječo odpadno komunalno
kanalizacijo, ki poteka južno od obravnavanega območja v občinski cesti.
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Ravnanje z odpadki
Samo območje SD URN se nanaša na izgradnjo Centra za predelavo odpadkov in proizvodnjo
materialov Godec Selnica. V sklopu centra se bodo predelovali nenevarni odpadki v nove reciklirane
gradbene materiale.

Elektroenergetsko omrežje
Obstoječe elektroenergetsko omrežje – visoko napetostni vod (110kV) poteka severno od
obravnavanega območja. Srednje napetostni vod poteka zahodno od obravnavanega
območja.
Območje SD URN je že priključeno na obstoječe elektroenergetsko omrežje preko začasnega
priključka.
Predvidena je priključitev območja na trajno napajanje (priključna moč ostane
nespremenjena), prestavitev obstoječe oz. postavitev nove prostostoječe priključne merilne
omarice (PMO) in vgraditev ustrezne merilne naprave in tarifnih varovalk za potrebe
delovanja gramoznice. Po potrebi zgraditi nov nizkonapetostni kabelski priključek do nove
PMO. Pridobiti potrebno upravno in projektno dokumentacijo za novi nizkonapetostni
kabelski priključek. Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katere bo potekala trasa
novega nizkonapetostnega priključka. Stroške vezane na priključitve območja na trajno
napajanje krije investitor.
Telekomunikacijsko omrežje in omrežje kabelske TV
Obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij potekajo čez obravnavano območje. Za
morebitno priključitev objektov znotraj SD URN ni potrebna izgradnja novih
telekomunikacijskih omrežij.
Ocena stroškov izgradnje komunalne in druge javne infrastrukture je predstavljen a v spodnji
preglednici:
VRSTA KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GJI
Skupna ocena stroškov v predvideno prometno omrežje na območju SD URN
(z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvidene javne zelene površine na območju SD
URN (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno vodovodno omrežje na območju SD URN
(z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje fekalnih vod na
območju SD URN (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje meteornih vod
strešin na območju SD URN (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno elektro omrežje (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno telekomunikacijsko omrežje (z DDV)
SKUPAJ (z DDV)

1.2

OCENJEN STROŠEK
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR
0,00 EUR

Viri financiranja komunalne in druge infrastrukture

V SD URN ni načrtovanih komunalnih in drugih ureditev, ki bi zahtevali opredelitev
financiranja. Vse navezave, priključitve ter premestitve se izvedejo na stroške investitorja.
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1.3

Družbena infrastruktura

Ocenjujemo, da realizacija v SD URN načrtovanih ureditev ne bo povzročila potreb po
povečanju zmogljivosti ali posodobitvi družbene infrastrukture.
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2
2.1

UVOD
Opis stanja in z SD URN načrtovanega razvoja območja

Obravnavano območje »Gramoznica - Godec« se nahaja v občini Selnica ob Dravi, tik ob
regionalni cesti R2 435, odsek 1439 Ruše – Selnica in sicer na rečni terasi ob levem bregu
Drave, približno 600 m južno od naselja Selnica ob Dravi in najmanj 40 m severno od reke
Drave.
Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi meji na vzhodu na regionalno cesto, na
zahodu pa na gramoznico Konstruktor. Pridobivalni prostor gramoznice Selnica ob Dravi
meri po zadnji, novi koncesijski pogodbi 5,0556 ha.
Spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi (v
nadaljevanju: SD URN) so potrebne zaradi predvidenega drugačnega oblikovanja brežin
gramoznice, kot ga predpisuje veljaven URN in zaradi možnosti gradnje objektov za potrebe
sanacije degradiranega okolja povzročenega z rudarskimi deli in vzpost avitev pogojev za
novo rabo prostora.
Izven območja SD URN ni predvidena ureditev energetske, komunalne ali telekomunikacijske
infrastrukture.

Slika 1: Prikaz območja SD URN v širšem in ožjem prostoru (vir: Osnutek SD URN, TIURB, d.o.o.)

2.2

Namen elaborata ekonomike

Elaborat ekonomike je obvezna strokovna podlaga za izdelavo prostorskih aktov. Njegova
izdelava je določena v 65. členu Zakona o urejanju prostora (ZUREP 2). Z elaboratom
ekonomike se v vseh fazah priprave OPPN preverja ekonomičnost načrtovanih prostorskih
ureditev. Elaborat ekonomike določi:
 komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno
infrastrukturo, ki jo bo treba dograditi ali zgraditi za namen izvedbe prostorskega
akta,
 oceno investicij ter določitev vira finančnih sredstev za izvedbo ureditev ki s o
predvidene v prostorskem aktu in
 etapnost izvajanja načrtovanih ureditev v OPPN, ki se nanašajo na komunalno
opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo in družbeno infrastrukturo.
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Elaborat ekonomike je del gradiva za obravnavo prostorskega akta na občinskem svetu.
Namen elaborata je tako seznanitev občinskega sveta o ekonomskih posledicah realizacije
prostorskega akta.

2.3

Predpisi, ki so bili upoštevani pri izdelavi elaborata ekonomike

Predpisi, ki so podlaga za izdelavo elaborata ekonomike in so v njih določeni namen, podlage
in vsebina elaborata ekonomike so:
 Zakon o urejanju prostora ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE),
 Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19).

2.4

Podlage za izdelavo elaborata ekonomike

Podatki o obstoječi in predvideni komunalni opremi so prevzeti iz osnutka SD URN in smernic
k osnutku SD URN.
Ocene investicij v izgradnjo nove gospodarske javne infrastrukture temeljijo na naslednjih
virih:
 Strokovna naloga Opredelitev vsebine, načina izdelave in predloga navodila elaborata
ekonomike (Izdelovalec: Ljubljanski urbanistični Zavod d.d., december 2017) .
 Gradiv z oceno stroškov v podobno gospodarsko javno infrastrukturo s katerimi
razpolaga izdelovalec elaborata ekonomike.
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3
3.1

KOMUNALNA OPREMA IN DRUGA GOSPODARSKA JAVNA INFRASTRUKTURA
Povzetek komunalne opreme in druge gospodarske javne infrastrukture, ki jo
je treba dograditi ali na novo zgraditi

Na območju SD URN je predvideno drugačno oblikovanje brežin gramoznice, kot ga
predpisuje veljaven URN ter se načrtuje gradnja objektov za potrebe sanacije degradiranega
okolja povzročenega z rudarskimi deli in vzpostavitev pogojev za novo rabo prostora.
Za potrebe predvidenih posegov na območju se ne predvideva ureditev komunalne, elektro in
telekomunikacijske infrastrukture, saj je območje že navezano na obstoječe priključke oz.
omrežja.
Zaradi navedenega je ocenjen strošek izgradnje komunalne, elektro in telekomunikacijske
infrastrukture 0,00 €.
VRSTA KOMUNALNE OPREME IN DRUGE GJI
Skupna ocena stroškov v predvideno prometno omrežje (protiprašna zaščita,
razsvetljava, signalizacija in ureditev priključnih radijev) na območju SD URN (z
DDV)
Skupna ocena stroškov v predvidene javne zelene površine na območju SD URN
(z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno vodovodno omrežje na območju SD URN
(z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje za fekalne vode na
območju SD URN (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno elektro omrežje (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno telekomunikacijsko omrežje (z DDV)
Skupna ocena stroškov v predvideno kanalizacijsko omrežje za padavinske
vode na območju SD URN (z DDV)
SKUPAJ (z DDV)
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3.2
3.2.1

Prometno omrežje
Obstoječe stanje prometnega omrežja

Obravnavano območje leži v varovanem pasu državne ceste R2 435, odsek 1439 Ruše –
Selnica od km 2,200 do km 2,500 na levi strani v smeri stacionaže državne ceste. Na
regionalno cesto se bo priključevalo preko občinsk e ceste (cesta Čez Polje) in preko
obstoječega cestnega priključka v km 2,200. Na območju SD URN je načrtovana ureditev
navezave na obstoječo občinsko cesto in ureditev mirujočega prometa. Parkirna mesta so
predvidena v bližini kontejnerja za zaposlene in se določijo v projektni dokumentaciji za
pridobitev gradbenega dovoljenja. Stroške navezave in parkirnih mest krije investitor.
LEGENDA:

Slika 2: Obstoječe stanje prometnega omrežja

3.2.2

Predvideno prometno omrežje za realizacijo v SD URN načrtovanih ureditev

S SD URN ni predvidena ureditve prometnega omrežja. Objekt se navezuje na obstoječo
prometno omrežje. Je pa na območju SD URN je načrtovana ureditev navezave na obstoječo
občinsko cesto in ureditev mirujočega prometa. Parkirna mesta so predvidena v bližini
kontejnerja za zaposlene in se določijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega
dovoljenja. Stroške navezave in parkirnih mest krije investitor.
3.2.3

Ocena stroškov investicij v predvideno prometno omrežje

Ker s SD URN ni predvidena ureditev prometnega omrežja je strošek predvidene prometne
ureditve 0,00 EUR.
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3.3
3.3.1

Javne zelene površine
Obstoječe staje javnih zelenih površin

Na območju SD URN ni predvidenih javnih zelenih površin. S tem ni povezanih stroškov z
ureditvijo slednjih. Se pa mora ureditveno območje po sanacijskih delih pogozditi oziroma zatraviti
na stroške investitorja.

3.4
3.4.1

Vodovod
Obstoječe stanje vodovodnega omrežja

Obstoječe vodovodno omrežje je v neposredni bližini obravnavanega območja.
LEGENDA:

Slika 3: Obstoječe stanje vodovodnega omrežja

3.4.2

Predvideno vodovodno omrežje za realizacijo v SD URN načrtovanih ureditev

Predvidena je priključitev ureditvenega območja na obstoječe vodovodno omrežje, ki poteka
v občinski cesti. Stroške priključitve krije investitor. Novo vodovodno omrežje oz. razširitev
kapacitete obstoječega ni potrebna.
3.4.3

Ocena stroškov investicij v predvideno vodovodno omrežje

S SD URN ni predvidena dodatna ureditev oz. razširitev vodovodnega omrežja. Zato je
strošek ureditve vodovodne infrastrukture 0,00 EUR.
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3.5
3.5.1

Omrežje in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih vod
Obstoječe stanje omrežja in naprav za odvajanje in čiščenje odpadnih vod

Obstoječe omrežje za odvajanje in čiščenje odpadnih vod (mešan sistem) poteka po
predmetnem območju.

LEGENDA:

Slika 4: Obstoječe stanje kanalizacijskega omrežja
3.5.2

Predvideno novo omrežje in naprave za odvajanje in čiščenje odpadnih vod za
realizacijo v SD URN načrtovanih ureditev

Za potrebe odvoda fekalnih vod je predvidena priključitev na obstoječo odpadno komunalno
kanalizacijo, ki poteka južno od obravnavanega območja v občinski cesti.
3.5.3

Ocena stroškov investicij v novo omrežje in naprave za odvajanje in čiščenje
odpadnih vod

Ker s SD URN ni predvidena ureditev novega omrežja in naprav za odvajanje in čiščenje
odpadnih vod je strošek predvidene infrastrukture 0,00 EUR.
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3.6
3.6.1

Naprave in objekti za zbiranje, odvoz, obdelava in odlaganje komunalnih in
drugih odpadkov
Obstoječe stanje na področju naprav in objektov za zbiranje, odvoz, obdelava in
odlaganje komunalnih in drugih odpadkov

Na območju SD URN, ki obravnava obstoječo gramoznico je mineralna surovina v skrajnem
zahodnem delu že izčrpana. Na območju se zato predvidi začetek sanacija z zapolnjevanjem
odkopanega prostora z materialom, pridobljenim pri nadaljnjem pridobivanju gramoza, ki ni
primeren za prodajo, in z novimi materiali, ki bodo na območju rudniškega prostora
pridobljeni pri predelavi nenevarnih odpadkov v nove reciklirane gradbene materiale. Na tej
osnovi SD URN pripomorejo k sanaciji gramoznice s hkratnim odlaganjem predelanih
nenevarnih odpadkov.
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3.7
3.7.1

Elektroenergetsko omrežje
Obstoječe stanje elektroenergetskega omrežja

Obstoječe elektroenergetsko omrežje – visoko napetostni vod (110kV) poteka severno od
obravnavanega območja. Srednje napetostni vod poteka zahodno od obravnavanega
območja.
Območje SD URN je že priključeno na obstoječe elektroenergetsko omrežje preko začasnega
priključka.
Predvidena je priključitev območja na trajno napajanje (priključna moč ostane
nespremenjena), prestavitev obstoječe oz. postavitev nove prostostoječe priključne merilne
omarice (PMO) in vgraditev ustrezne merilne naprave in tarifnih varovalk za potrebe
delovanja gramoznice. Po potrebi zgraditi nov nizkonapetostni kabelski priključek do nove
PMO. Pridobiti potrebno upravno in projektno dokumentacijo za novi nizkonapetostni
kabelski priključek. Pridobiti služnostne pogodbe za zemljišča, čez katere bo potekala trasa
novega nizkonapetostnega priključka. Stroške vezane na priključitve območja na trajno
napajanje krije investitor.
LEGENDA:

Slika 5: Obstoječe stanje elektroenergetskega omrežja
3.7.2

Ocena stroškov investicij v novo elektroenergetsko omrežje

Ker s SD URN ni predvidena ureditev z novimi elektroenergetskih omrežij, je strošek
predvidene infrastrukture v navedena omrežja 0,00 EUR.

PRAING, poslovne, inženirske in druge storitve, Andrej Jamšek s. p., Svečina 2a, 2201 Zgornja Kungota

12

Elaborat ekonomike za spremembe in dopolnitve ureditvenega načrta območja gramoznice v Selnici ob Dravi

3.8
3.8.1

Telekomunikacijsko omrežje
Obstoječe stanje telekomunikacijskega omrežja

Obstoječi vodi omrežja elektronskih komunikacij potekajo čez obravnavano območje. Za
morebitno priključitev objektov znotraj SD URN ni potrebna izgradnja novih
telekomunikacijskih omrežij.
LEGENDA:

Slika 6: Obstoječe stanje kanalizacijskega omrežja
3.8.2

Ocena stroškov investicij v novo telekomunikacijsko omrežje

Ker s SD URN ni predvidena ureditev z novimi telekomunikacijskimi omrežji, je strošek
predvidene infrastrukture v navedeno omrežje 0,00 EUR.
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4
4.1

DRUŽBENA INFRASTRUKTURA
Podlage za izdelavo elaborata ekonomike

V predmetnem elaboratu ekonomike ni potrebno izdelati analize obstoječe družbene
infrastrukture in ocene novih potreb po njej, saj načrtovana prostorska ureditev in z njo
načrtovana gradnja objekta ne vplivajo na obstoječo družbeno infrastrukturo.
Prostorska ureditev, načrtovana s SD URN se izvede zaradi predvidenega drugačnega
oblikovanja brežin gramoznice, kot ga predpisuje veljaven URN in zaradi možnosti gradnje
objektov za potrebe sanacije degradiranega okolja povzročenega z rudarskimi deli in
vzpostavitev pogojev za novo rabo prostora.
Načrtovana dejavnost na predmetnem območju pa ne bo vplivala na povečanje obremenitve
obstoječih zdravstvenih timov Občine Selnica.
Zaradi navedenega izdelava elaborata ekonomike za družbeno infrastrukturo ni potrebna.
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5

VIRI
(1) Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2; Uradni list RS, št. 61/17, 175/20 - ZIUOPDVE);
(2) Pravilnik o elaboratu ekonomike (Uradni list RS, št. 45/19);
(3) Pravilnik o elaboratu ekonomike (osnutek podzakonskega akta za javno razpravo,
februar 2018);
(4) Odlok o spremembah in dopolnitvah ureditvenega načrta območja Gramoznice v
Selnici ob Dravi;
(5) Opredelitev vsebine, način izdelave in predloga navodila elaborata ekonomike
(Strokovna naloga), Ljubljanski urbanistični zavod d.d., november 2018
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MOP/Dokumenti/Urbanirazvoj/ba7bb27421/elaborat_ekonomika_LUZ.pdf;
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