SD OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi
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Seznam kratic
BTP – bruto tlorisna površina,
CPVO – celovita presoja vplivov na okolje,
ČN – čistilna naprava,
DGD – projektna dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja,
GJI – gospodarska javna infrastruktura,
EUP – enota urejanja prostora,
IDZ – idejna zasnova,
OPN – občinski prostorski načrt,
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt,
PE – populacijska enota,
PIP – prostorski izvedbeni pogoji,
PM – parkirno mesto,
PNRP – podrobnejša namenska raba prostora,
PSP – prikaz stanja prostora,
SBR - šaržni biološki reaktor,
SD – spremembe in dopolnitve,
ZUreP-2 – Zakon o urejanju prostora (ZUreP-2, Ur. l. RS, št. 61/17).
ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

merilo
1 : 500

1
2
2
2
4
4
4
5
6
7
8

SD OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

1 UVOD
Predmet sprememb je OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v
občini Selnica ob Dravi (MUV, št. 3/11).
Z OPPN je bila načrtovana čistilna naprava kapacitete 5.000 PE. V okviru priprave OPPN je bila
izdana Odločba, da ni potrebno izvesti CPVO (št. 35409-184/2010 z dne 9. 8. 2010). Namen
naročnika je povečanje kapacitete ČN, kar terja tudi manjše spremembe gabaritov posameznih
objektov naprave.
Za izvedbo nameravanih posegov je potrebna SD OPPN, saj dopustna odstopanja v veljavnem
Odloku ne dopuščajo načrtovanih sprememb.
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2 PRIKAZ STANJA
2.1 Splošno
Na območju SD OPPN je bila skladno z OPPN izgrajena čistilna naprava, katere trenutna
obremenitev je cca. 2.000 PE.
Gradbeno dovoljenje št. 351-141/2011-8 je bilo izdano 7. 12. 2011. Krone bazenov (objekta 3 –
razdelilni jašek in 4 - SBR reaktor) so bile opredeljene na višinsko koto +1.20 m (prostorski akt
omogoča višino bazenskih sten do največ 1.5 m nad terenom).
Uporabno dovoljenje št. 351-72/2015 je bilo izdano 11. 6. 2015.

Slika 1: Obstoječe stanje z označenim območjem SD OPPN

2.2 Varovana območja
Na območju SD OPPN niso prisotna varstvena, zavarovana, ogrožena in druga območja s
posebnim pravnim režimom, vzpostavljenim na podlagi predpisov.

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

2

SD OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

Legenda PSP:

Slika 2: Izsek iz PSP z označenim območjem SD OPPN
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3 OPIS NAČRTOVANIH SD OPPN
3.1 Območje SD OPPN
SD OPPN so predvidene na delu zemljišča s parcelno številko 174/12, k.o. Sp. Selnica (631).
Velikost območja SD OPPN znaša 0,23 ha.

3.2 Razlogi za nadgradnjo – povečanje kapacitete ČN
V sklopu operacije »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju Drave – Zg. Drava« Sklop 2
»Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi« je Občina Selnica ob Dravi
izvedla projekt Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Selnica ob Dravi. Projekt je
zajemal izgradnjo fekalnega kanalizacijskega sistema v skupni dolžini 9 km in novo čistilno
napravo v velikosti 5.000 PE.
Začetki načrtovanja segajo v leto 2005. Ob takratni širitvi omrežja, trendu rasti prebivalstva in
obstoječih uporabnikih je bila predvidena čistilna naprava kapacitete 5.000 PE. Ob skupnem
sodelovanju s preostalimi občinami, se je pričela gradnja v letu 2013 in zaključila konec leta 2015.
V tem obdobju se je trend rasti novogradenj in uporabnikov storitev gospodarske javne službe
bistveno spremenil, in sicer v negativnem smislu. Od stečaja podjetja Kristal, ki je predstavljal
veliko obremenitev s komunalno odpadno vodo, izločitve opremljanja posameznih območij s
kanalizacijo v sklopu skupnega kohezijskega projekta do upočasnjene pozidave v naseljih, je vse
skupaj vodilo do manjših količin odpadne vode, kot so bile predvidene ob začetku načrtovanja
čistilne naprave. Navedeni negativni dejavniki so posledično zmanjšali samo priključenost na
kanalizacijski sistem, s tem pa manjšo obremenitev čistilne naprave in večje proste kapacitete.
Za učinkovito upravljanje in ekonomično vzdržnost sistema bi občina morala izgraditi še okoli 10
km kanalizacijskih vodov. Ocenjena vrednost takšne investicije bi znašla okoli 3,5 mio EUR, s
katero bi se še dodatno obremenila omrežnina uporabnikov. Zaradi ekonomskih in socialnih
vzrokov je bilo potrebno poiskati drugačno rešitev, ki se je pokazala v možnosti priključitve
kanalizacijskega sistema iz občine Ruše.
Občina Ruše je v skladu z Operativnim programom odvajanja in čiščenja komunalne odpadne
vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017) dolžna zagotoviti odvajanje in čiščenje
komunalnih ter padavinskih odpadnih voda za območja poselitve, ki so obremenjena z odpadno
vodo. V letu 2019 izdelana predinvesticijska zasnova je kot najoptimalnejšo rešitev ponudila
priključitev dela kanalizacijskega omrežja občine Ruše na Čistilno napravo Selnica ob Dravi.
Temu je sledil v letu 2020 podpis pisma o nameri in dogovora o sodelovanju, hkrati pa sta obe
občini pričeli s postopki zbiranja podatkov in načrtovanja priključitve aglomeracije Ruše (ID
13652).
Izdelana je bila projektna dokumentacija1, v kateri je bila izvedena analiza obstoječega stanja in
potreb za priključitev novega kanalizacijskega sistema iz občine Ruše na ČN Selnica ob Dravi.

1 Posodobitev

ČN Selnica ob Dravi (IDZ). Haslauer d.o.o., št. proj. 19021-10, Celje, julij 2019.
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Podana rešitev zahteva povečanje čistilne naprave za cca 25 %, iz 5.000 PE na 6.200 PE.
Strošek investicije v nadgradnjo čistilne naprave je ocenjen na cca 250.000 EUR.
Ob zbranih podatkih in analizah te kažejo na dejstvo, da je za zapolnitev prostih kapacitet z
ekonomskega vidika nadgradnja čistilne naprave neprimerno nižja kot dodatna izgradnja
kanalizacijskega sistema v občini Selnica ob Dravi, predvidena po programu širitve. Tudi s
tehničnega vidika so potrebni manjši posegi, ki jih je možno izvesti in s tem povečati kapaciteto.
Občina Selnica ob Dravi za območja, kjer ni predviden javni kanalizacijski sistem, pripravlja
strategijo opremljanja takšnih območjih z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Cilj je ustrezna
ureditev čiščenja komunalne odpadne vode in nižji stroški upravljanja sistema javne kanalizacije.
Z izvedbo predvidenega projekta bosta občini uredili problematiko prostih kapacitet čistilne
naprave in ureditev čiščenja aglomeracije Ruše (ID 13652). Zaradi polne zasedenosti čistilne
naprave bo z ekonomskega vidika čistilno napravo lažje upravljati, vzdrževati in posodabljati.

3.3 Tehnične rešitve
Glede na izdelano projektno dokumentacijo2 so načrtovane naslednje za prostorski akt relevantne
spremembe objektov:
– 3 – razdelilni jašek: dobetoniranje (dvig) obodne betonske stene za 60 cm (1.8 m nad teren),
– 4 - SBR reaktor (biološki bazen): dobetoniranje (dvig) obodnih betonskih sten za 60 cm (1.8 m
nad teren).
Navedene spremembe terjajo povečanje z odlokom določenih maksimalnih gabaritov bazenskih
objektov za 30 cm.

Slika 3: Prerez čez bazenske objekte v DGD

2 ČN

Selnica ob Dravi (DGD). Haslauer d.o.o., št. proj. 21027-30, Celje, september 2021.

ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o.

5

SD OPPN za centralno čistilno napravo na območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

3.4 Zasnova GJI
S SD OPPN niso načrtovane spremembe priključevanja objektov na GJI glede na veljavni OPPN.
Posledično ni predvideno pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora za področje GJI v
postopku SD OPPN.
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4 SKLADNOST Z NADREJENIM PROSTORSKIM AKTOM
Hierarhično nadrejeni prostorski akt je Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob
Dravi (Ur. l. RS, št. 18/17). Območje SD OPPN leži znotraj EUP DR-6. Opredeljena PNRP v
območju SD OPPN je O – območje okoljske infrastrukture.
Na navedenih območjih je dopustna izgradnja čistilnih naprav. Splošni PIP ne tangirajo
načrtovanih sprememb.

Legenda OPN:

Slika 4: Izsek iz OPN Občine Selnica ob Dravi z označenim območjem SD OPPN
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5 ROKI ZA IZVEDBO SD OPPN
Terminski plan priprave in sprejemanja SD OPPN je predvidoma naslednji:
– vključitev javnosti po predstavitvi izhodišč za pripravo SD OPPN,
– dopolnitev izhodišč za pripravo SD OPPN,
– pridobitev identifikacijske številke prostorskega akta - 21 dni od sprejema sklepa in izhodišč,
– javna objava sklepa in izhodišč za pripravo SD OPPN v prostorskem informacijskem prostoru
(spletni strani občine) in poziv državnim nosilcem urejanja prostora, ki sodelujejo pri celoviti
presoji vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO), da podajo mnenje o verjetnosti
pomembnejših vplivov SD OPPN na okolje oz. konkretne smernice) - 30 dni od prejema
poziva,
– ministrstvo, pristojno za okolje, na podlagi mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki
sodelujejo pri CPVO, odloči ali je potrebno izvesti CPVO - v 21 dneh od prejema vloge s
priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
– priprava osnutka SD OPPN (v času priprave osnutka se vključi zainteresirano javnost) in
elaborata ekonomike - 15 dni po prejetju odločitve glede potrebnosti izvedbe CPVO,
– če je za SD OPPN potrebno izvesti CPVO, je za potrebe postopka CPVO potrebno izdelati
okoljsko poročilo – okvirni rok izdelave okoljskega poročila je 30 dni,
– objava osnutka SD OPPN in okoljskega poročila (če je bilo okoljsko poročilo pripravljeno) v
prostorskem informacijskem sistemu (na spletni strani občine),
– poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu osnutka SD
OPPN (če je potrebno izvesti CPVO, nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO, hkrati z
mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na okolje ali mnenje
o ustreznosti okoljskega poročila) - 30 dni od prejema poziva (na zahtevo nosilca urejanja
prostora se lahko rok podaljša za največ 30 dni),
– ministrstvo, pristojno za okolje, po prejemu mnenj državnih nosilcev urejanja prostora, ki
sodelujejo pri CPVO, odloči glede ustreznosti okoljskega poročila (odloči, da je okoljsko
poročilo ustrezno ali pa zahteva njegovo dopolnitev) - v roku 30 dni od prejema vloge s
priloženimi mnenji nosilcev urejanja prostora,
– dopolnitev osnutka SD OPPN (in ev. dopolnitev okoljskega poročila) - 15 dni po prejemu
mnenj nosilcev urejanja prostora oziroma v roku 15 dni po prejemu odločitve glede ustreznosti
okoljskega poročila,
– objava javnega naznanila o javni razgrnitvi in javni obravnavi osnutka SD OPPN (in okoljskega
poročila) - objava javnega naznanila na krajevno običajen način in v svetovnem spletu
najmanj 7 dni pred začetkom javne razgrnitve,
– javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN (in okoljskega poročila), po pridobitvi mnenj
in po pridobitvi odločitve glede ustreznosti okoljskega poročila, v prostorskem informacijskem
sistemu (na spletni strani občine) - 30 dni,
– izvedba javne obravnave v času javne razgrnitve,
– priprava stališč do pripomb in predlogov javnosti - 15 dni po zaključku javne razgrnitve,
– javna objava stališč, zavzetih do pripomb in predlogov javnosti, v prostorskem informacijskem
sistemu in na krajevno običajen način - 7 dni po potrditvi stališč s strani župana,
– na podlagi sprejetih stališč priprava predloga SD OPPN – 15 dni,
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– objava predloga SD OPPN (in okoljskega poročila) v prostorskem informacijskem sistemu (na
–

–

–

–
–
–
–
–

spletni strani občine),
poziv nosilcem urejanja prostora, da podajo mnenje k objavljenemu gradivu predloga SD
OPPN (hkrati z mnenjem podajo tudi mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPPN na
okolje, če tega niso podali že v mnenju na osnutek SD OPPN) - 30 dni od prejema poziva ,
vloga ministrstvu, pristojnemu za okolje (če je potrebno izvesti CPVO), da ugotovi, ali so vplivi
izvedbe predloga SD OPPN na okolje sprejemljivi - 30 dni po prejemu vloge s priloženimi
mnenji nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo pri CPVO,
priprava predloga SD OPPN, usklajenega s pridobljenimi mnenji - 7 dni po pridobitvi mnenj
nosilcev
urejanja prostora,
objava usklajenega predloga SD OPPN (in okoljskega poročila) v prostorskem informacijskem
sistemu (na spletni strani občine),
sprejem odloka na seji občinskega sveta,
objava odloka v uradnem glasilu,
priprava končnega elaborata SD OPPN - v času do začetka veljavnosti odloka,
posredovanje končnega SD OPPN ministrstvu, pristojnemu za prostor - 7 dni po pridobitvi
končnega SD OPPN.
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