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-	 Čistilna	naprava	Selnica	ob	Dravi.	Projektna	dokumen-
tacija	 za	 pridobitev	 gradbenega	 dovoljenja.	 Haslauer	
d.o.o.,	št.	proj.	21027-30,	Celje,	september	2021.

5. člen 
(nosilci urejanja prostora in drugi udeleženci)

(1)	 Pripravljavec,	 pobudnik	 in	 naročnik:	 Občina	 Selnica	 ob	
Dravi.

(2)	 Načrtovalec:	 ZUM	 Urbanizem,	 planiranje,	 projektiranje,	
d.o.o.	,Grajska	ulica	7,	2000	Maribor.

(3)	 Nosilci	urejanja	prostora,	ki	sodelujejo	v	postopku	CPVO	
in	od	katerih	se	pridobi	mnenje	o	verjetnosti	pomembnejših	
vplivov	SD	OPPN	na	okolje	oz.	konkretne	smernice	so:
-	 Zavod	RS	za	varstvo	narave,	Območna	 enota	Maribor,	
Pobreška	cesta	20,	2000	Maribor,

-	 Ministrstvo	za	kulturo,	Direktorat	za	kulturno	dediščino,	
Maistrova	ul.	10,	1000	Ljubljana,

-	 Ministrstvo	za	okolje	 in	prostor,	Direkcija	RS	za	vode,	
Hajdrihova	28c,	1000	Ljubljana

-	 Zavod	za	gozdove,	Območna	enota	Maribor,	Tyrševa	15,	
2000	Maribor,

-	 Ministrstvo	 za	 kmetijstvo,	 gozdarstvo	 in	 prehrano,	Di-
rektorat	za	kmetijstvo,	Dunajska	22,	1000	Ljubljana,

-	 Ministrstvo	za	zdravje,	Direktorat	za	javno	zdravje,	Šte-
fanova	ulica	5,	1000	Ljubljana;

(4)	 Izhodišča	 se	 skupaj	 s	 prejetimi	mnenji	 iz	 prejšnjega	 od-
stavka	pošlje	Ministrstvu	za	okolje	in	prostor,	Direktoratu	
za	okolje,	Sektorju	za	strateško	presojo	vplivov	na	okolje,	
Dunajska	48,	1000	Ljubljana,	za	odločitev	o	tem	ali	je	tre-
ba	v	postopku	priprave	SD	OPPN	izvesti	celovito	presojo	
vplivov	na	okolje.

(5)	 Ker	načrtovane	spremembe	ne	tangirajo	nosilcev	urejanja	
prostora,	v	postopku	ni	predvideno	pridobivanje	mnenj	na	
osnutek	in	nato	na	predlog	SD	OPPN.	Mnenja	na	predlog	
SD	OPPN	se	pridobiva	le	v	primeru,	da	bodo	podane	kon-
kretne	smernice.

6. člen 
(postopek in roki za pripravo SD OPPN)

Terminski	plan	priprave	in	sprejemanja	SD	OPPN	je	predvi-
doma	naslednji:
-	 javna	 objava	 sklepa	 in	 izhodišč	 za	 pripravo	SD	OPPN	v	

prostorskem	informacijskem	prostoru	(spletni	strani	obči-
ne)	in	poziv	državnim	nosilcem	urejanja	prostora,	ki	sode-
luje-jo	pri	celoviti	presoji	vplivov	na	okolje	(v	nadaljeva-
nju:	CPVO),	da	podajo	mnenje	o	verjetnosti	pomembnejših	
vplivov	SD	OPPN	na	okolje	oz.	konkretne	smernice)	-	30	
dni	od	prejema	poziva,

-	 pridobitev	 identifikacijske	številke	prostorskega	akta	-	21	
dni	od	sprejema	sklepa	in	izhodišč	na	pristojnem	ministr-
stvu;

-	 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	 
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Na	 podlagi	 119.	 in	 110.	 člena	 Zakona	 o	 urejanju	 prostora	
(Uradni	list	RS,	št.	61/17;	v	nadaljevanju:	ZUreP-2)	in	30.	člena	
Statuta	Občine	Selnica	ob	Dravi	(MUV,	št.	35/17)	je	župan	Obči-
ne	Selnica	ob	Dravi	dne	23.	novembra	2021	sprejel

S K L E P
o pripravi sprememb in dopolnitev občinskega podrobnega 

prostorskega načrta za centralno čistilno napravo na 
območju gramoznice Selnica v občini Selnica ob Dravi

1. člen 
(splošno – potrditev izhodišč)

(1)	 S	tem	sklepom	se	začne	priprava	sprememb	in	dopolnitev	
Občinskega	 podrobnega	 prostorskega	 načrta	 za	 centralno	
čistilno	napravo	na	območju	gramoznice	Selnica	v	občini	
Selnica	ob	Dravi	(Medobčinski	uradni	vestnik,	št.	3/11)	–	v	
nadaljevanju:	SD	OPPN.

(2)	 Hkrati	se	potrdijo	tudi	Izhodišča	za	pripravo	SD	OPPN,	ki	
jih	 je	 izdelal	 ZUM	Urbanizem,	 planiranje,	 projektiranje,	
d.o.o.,	št.	nal.:	21043.

2. člen 
(območje SD OPPN)

(1)	 SD	OPPN	so	predvidene	na	delu	zemljišča	s	parcelno	šte-
vilko	174/12,	k.o.	Sp.	Selnica	(631).

(2)	 Velikost	območja	SD	OPPN	znaša	0,23	ha	in	se	lahko	zara-
di	usmeritev	smernic	nosilcev	urejanja	prostora	tudi	spre-
meni	(bodisi	poveča	ali	zmanjša).

3. člen 
(namen in predmet načrtovanja)

(1)	 Namen	prostorske	ureditve	je	povečanje	kapacitete	čistilne	
naprave	 iz	 5.000	 na	 6.200	 populacijskih	 enot.	 Povečanje	
kapacitete	čistilne	naprave	terja	povečanje	z	veljavnim	od-
lokom	določenih	maksimalnih	gabaritov	bazenskih	objek-
tov	za	30	cm.

(2)	 Učinkovitost	delovanja	čistilne	naprave	zavisi	od	upravlja-
nja	sistema	kot	 tudi	od	primerne	zasedenosti	sistema.	Ob	
negativnih	 ekonomskih	 kazalnikih	 o	 širjenju	 kanalizacij-
skega	omrežja	v	občini	Selnica	ob	Dravi	se	za	 izkorišče-
nost	sistema	predvideva	priključitev	aglomeracije	iz	druge	
občine.	Predvidena	končna	obremenitev	presega	 trenutno	
velikost	čistilne	naprave,	zato	je	potrebno	manjše	poveča-
nje	kapacitete	čistilne	naprave.

4. člen 
(način pridobitve strokovne rešitve)

Pri	pripravi	rešitve	se	upoštevajo	naslednje	izdelane	strokov-
ne	podlage:

-	 Posodobitev	 čistilne	 naprave	 Selnica	 ob	 Dravi.	 Idejna	
zasnova.	Haslauer	d.o.o.,	št.	proj.	19021-10,	Celje,	julij	
2019.
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-	 objava	usklajenega	predloga	SD	OPPN	(in	okoljskega	po-
ročila)	v	prostorskem	 informacijskem	sistemu	 (na	 spletni	
strani	občine),

-	 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.

7. člen 
(načrt vključevanja javnosti)

(1)	 Gradivo	Izhodišč	je	bilo	od	11.	11.	do	18.	11.	2021	javno	
razgrnjeno	na	spletni	strani	Občine	Selnica	ob	Dravi	(www.
selnica.si).	Podana	ni	bila	nobena	pripomba.

(2)	 Osnutek	SD	OPPN,	dopolnjen	glede	na	pridobljena	mne-
nja	k	osnutku,	(in	okoljsko	poročilo,	ko	je	potrebno	izvesti	
postopek	CPVO)	se	javno	razgrne	v	prostorskem	informa-
cijskem	sistemu	 (na	 spletni	 strani	 občine)	 in	na	krajevno	
značilen	način.	Za	javno	razgrnitev	se	pripravi	povzetek	za	
javnost.	V	času	javne	razgrnitve	se	izvede	javno	obravnavo	
razgrnjenih	gradiv.	V	času	javne	razgrnitve	se	javnost	tudi	
seznani	z	morebitnim	nasprotjem	interesov.

(3)	 Stališča	do	pripomb	in	predlogov	javnosti	se	javno	objavi	
(na	spletni	strani	občine	in	na	krajevno	značilen	način),	z	
njimi	se	tudi	osebno	seznani	predlagatelje	pripomb	(v	koli-
kor	podajo	svoj	naslov).

8. člen 
(obveznosti v zvezi s financiranjem)

Stroške	priprave	prostorskega	akta	in	postopka	nosi	Občina	
Selnica	ob	Dravi.

9. člen 
(objava in začetek veljavnosti sklepa)

(1)	 Ta	sklep	se	pošlje	pristojnem	ministrstvu	(vključno	z	pri-
loženimi	 izhodišči)	 za	 potrebe	 pridobitve	 identifikacijske	
številke	prostorskemu	aktu.	Ministrstvo	sklep	o	pripravi	s	
pripadajočim	gradivom	evidentira,	mu	dodeli	identifikacij-
sko	številko,	ga	 javno	objavi	 in	o	 tem	obvesti	občino	 ter	
Direktorat	za	okolje,	Sektor	za	strateško	presojo	vplivov	na	
okolje.

(2)	 Ta	sklep	se	objavi	v	Medobčinskem	uradnem	vestniku	 in	
začne	veljati	naslednji	dan	po	objavi.	Sklep	se	objavi	tudi	
na	spletni	strani	Občine	Selnica	ob	Dravi.

Številka:	350-5/2021	 Županja	občine	Selnica	ob	Dravi	
Datum:	23.	november	2021	 dr.	Vlasta	Krmelj,	
	 univ.	dipl.	inž.,	s.r.

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	informacij-
skem	sistemu	(na	spletni	strani	občine),

-	 poziv	nosilcem	urejanja	prostora,	da	podajo	mnenje	k	obja-
vljenemu	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	ustre-
znosti	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	držav-
nih	 nosilcev	 urejanja	 prostora,	 ki	 sodelujejo	 pri	 CPVO,	
odloči	glede	ustreznosti	okoljskega	poročila	(odloči,	da	je	
okoljsko	poročilo	ustrezno	ali	pa	zahteva	njegovo	dopolni-
tev)	-	v	roku	30	dni	od	prejema	vloge	s	priloženimi	mnenji	
nosilcev	urejanja	prostora,

-	 dopolnitev	osnutka	SD	OPPN	(in	ev.	dopolnitev	okoljske-
ga	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	obrav-
navi	osnutka	SD	OPPN	(in	okoljskega	poročila)	 -	objava	
javnega	naznanila	na	krajevno	običajen	način	in	v	svetov-
nem	spletu	najmanj	7	dni	pred	začetkom	javne	razgrnitve,

-	 javna	razgrnitev	dopolnjenega	osnutka	SD	OPPN	(in	okolj-
skega	poročila),	po	pridobitvi	mnenj	in	po	pridobitvi	odlo-
čitve	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	jav-

nosti,	v	prostorskem	informacijskem	sistemu	in	na	krajev-
no	običajen	način	-	7	dni	po	potrditvi	stališč	s	strani	župana,

-	 na	podlagi	sprejetih	stališč	priprava	predloga	SD	OPPN	–	
15	dni,

-	 objava	predloga	SD	OPPN	(in	okoljskega	poročila)	v	pro-
storskem	 informacijskem	 sistemu	 (na	 spletni	 strani	 obči-
ne),

-	 poziv	nosilcem	urejanja	prostora,	da	podajo	mnenje	k	ob-
javljenemu	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	osnu-
tek	SD	OPPN)	-	30	dni	od	prejema	poziva	,

-	 vloga	ministrstvu,	pristojnemu	za	okolje	(če	je	potrebno	iz-
vesti	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	sodeluje-
jo	pri	CPVO,

-	 priprava	predloga	SD	OPPN,	usklajenega	s	pridobljenimi	
mnenji	-7	dni	po	pridobitvi	mnenj	nosilcev	urejanja	prosto-
ra,


