IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN
ZA IZGRADNJO VRTCA IN VEČNAMENSKE
ŠPORTNE DVORANE V SELNICI OB DRAVI

Selnica ob Dravi, avgust 2019
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1.

SPLOŠNI PODATKI

Občina Selnica ob Dravi v neposredni bližini osnovne šole v Selnici ob Dravi načrtuje
novogradnjo vrtca in športne dvorane. V sklopu celovite okolice je predvidena ureditev
ustreznih zunanjih površin vrtca in osnovne šole, zelenih površin ter ureditev potrebne
prometne, komunalne in energetske infrastrukture.
Predvideno območje OPPN obsega zemljiške parcele oz. dele št. 276/1, 276/4, 276/13
282/36, 282/43, 282/44 v katastrski občini 631 – Spodnja Selnica in meri skupaj pribl. 1,7 ha.

Slika 1: Prikaz predvidenega območja OPPN (vir PISO občina Selnica ob Dravi, avgust 2019)

Z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu Občine Selnica ob Dravi (MUV, št. 18/2017; v
nadaljevanju odlok o OPN) so vsa zemljišča po namenski rabi so opredeljena kot stavbna
zemljišča. Na delu zemljišč v enoti urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu EUP) S-3 je
opredeljena podrobnejša namenska raba: stanovanjske površine (SS) in površine za oddih,
rekreacijo in šport (ZS), del zemljišča v EUP S-2 pa kot druga območja centralnih dejavnosti
(CD).
Na zahodni strani območje meji na lokalno cesto LC 363031 Selnica – Zgornji Boč, ki je z
Uredbo o Uredba o državnem prostorskem načrtu za črpalno hidroelektrarno na Dravi in
daljnovodno povezavo ČHE–RTP Maribor (Ur. l. RS, št. 12/11-485) v območju ureditve
prevozne poti do zgornjega akumulacijskega bazena. Z državnim prostorskim načrtom je
predvidena je preureditev obstoječe lokalne ceste; potek ceste ostane v večji meri
nespremenjen, v strnjenem delu naselja so predvideni obojestranski hodniki za pešce, na
območju osnovne šole pa tudi dodatni pasovi za ustavljanje osebnih vozil in šolskih
avtobusov.
Po dejanski rabi tvorijo večino nepozidanega območja travniške površine, neposredno ob šoli
je obstoječa telovadnica osnovne šole in asfaltirana večnamenska športna površina.
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2.

NAMERAVANI POSEGI - IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OPPN IN OPREDELITEV DO
IZDELAVE ELABORATA EKONOMIKE

Na podlagi 118. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list št. 61/2017 ZUreP-2) odločitev
za pripravo OPPN za gradnjo vrtca in večnamenske športne dvorane v Selnici ob Dravi
temelji na odločitvah in usmeritvah iz OPN ali izhodiščih za pripravo OPPN, če se ta
pripravlja na podlagi izkazane potrebe občine ni bil predviden v OPN oz. če usmeritve za
pripravo OPPN v OPN niso vnaprej podane ali celovite.
Izhodišča za pripravo OPPN so pripravljena ob smiselni uporabi določb 108. člena tega
zakona in obsegajo:
 opredelitev namena in potrebe po pripravi OPPN;
- predlog načrtovanih prostorskih ureditev z obrazložitvijo upoštevanja nadrejenih
prostorskih aktov ter drugih razvojnih in varstvenih dokumentov;
- potrebne investicije v komunalno opremo in drugo gospodarsko javno infrastrukturo;
- okvirne roke za izvedbo priprave OPPN in investicij.
Izhodišča se oblikujejo ob sodelovanju udeležencev urejanja prostora. V ta namen bo občina
pri oblikovanju izhodišč zagotovila sodelovanje zainteresirane javnosti v obliki zbiranja
predlogov in pripomb. Glede na lego izven območja posebnih prepovedi, omejitev oz.
varovanj bodo stališča in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora pridobljena tekom
postopka priprave OPPN.
OPPN bo osnova za izdajo gradbenih dovoljenj za gradnjo objektov in zunanjih površin
objektov, zelenih in športnih površin ter spremljajočo komunalno, energetsko ter prometno
infrastrukturo. Občina Selnica ob Dravi bo financirala pripravo OPPN za gradnjo objektov
družbene infrastrukture ter potrebno komunalno in prometno infrastrukturo, zato elaborat
ekonomike v tem primeru ne bo potreben. Komunalna in prometna infrastruktura se bo
izvajala sočasno z izvajanjem načrtovanih ureditev in financirala iz občinskega proračuna.

3.

INVESTICIJSKA NAMERA, OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO OPPN

Na zemljiški parceli št. 282/36 v k.o. 631 – Spodnja Selnica občina načrtuje gradnjo novega
10 oddelčnega vrtca z ustrezno velikimi notranjimi in zunanjimi prostori. Na lokaciji obstoječe
šolske telovadnice na sosednji zemljiški parceli št. 276/1 v k.o. 631 – Spodnja Selnica je
načrtovana večnamenska športna dvorana, na parcelah št. 276/4 in 282/44 pa športne
površine.
V občinskem prostorskem načrtu je za enoto urejanja prostora S-3, označeno na spodnji
sliki, predvidena izdelava OPPN. Skladno s 116. členom OPN se kot izhodišče za pripravo
OPPN se upoštevajo z odlokom o OPN opredeljeni splošni PIP, ki se v aktu podrobneje
določijo ali spremenijo in usmeritve za izdelavo OPPN. Usmeritve se nanašajo na
načrtovano stanovanjsko gradnjo, stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine,
objekte za šport, rekreacijo in prosti čas. Zaradi bližine območja šole se v postopku priprave
OPPN preuči možnosti peš povezave med Šolsko (JP363030) in Vodovodno ulico
(JP363500). Usmeritve pa hkrati navajajo, da se opredeljena stanovanjska funkcija območja
zaradi bližine območja šole lahko dopolni ali nadomesti s centralno. Tudi splošni PIP na
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stanovanjskih površinah s spremljajočimi dejavnostmi (SS) dopuščajo dejavnost in stavbe
družbene infrastrukture.

Slika 2: Prikaz EUP S-3 in podrobnejše namenske rabe zemljišč (vir PISO občina Selnica ob Dravi,
avgust 2019)

Območje objektov obstoječe osnovne šole je del enote urejanja prostora S-2, ki je
opredeljeno kot druga območja centralnih dejavnosti (CD); opredeljeni FZ je 0,7; min. delež
zelenih površin 25%.
Zaradi celovitosti načrtovanih prostorskih ureditev ter navezav na grajeno javno dobro in
omrežje gospodarske javne infrastrukture ter sosednja območja je predvidena izdelava
OPPN za zemljiške parcele oz. dele parcel št. 276/1, 276/4, 276/13 282/36, 282/43, 282/44,
vse v k. o. 631 – Spodnja Selnica.
Načrtovanje navezav na omrežja gospodarske javne infrastrukture lahko posega tudi izven
predvidenega območja OPPN, ob sami izdelavi se lahko območje OPPN tudi smiselno
poveča ali zmanjša.

4.

UTEMLJITEV SKLADNOSTI POBUDE Z OBČINSKIM PROSTORSKIM NAČRTOM
OBČINE SELNICA OB DRAVI

Občinski prostorski načrt občine Selnica ob Dravi v strateškem delu upošteva načela
trajnostnega, uravnoteženega skladnega, racionalnega in učinkovitega prostorskega razvoja.
Razvoj naselja Selnica ob Dravi kot lokalnega in občinskega središča se uresničuje z
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zagotavljanjem zadostnih površin za stanovanja, različne gospodarske, storitvene, oskrbne
in družbene dejavnosti, za šport in rekreacijo. Med usmeritvami za razvoj poselitve je v 28.
členu odloka o OPN navedeno, da se dejavnosti družbene infrastrukture usmerjajo v lokalno
središče ob zagotavljanju možnosti razvoja. Obstoječe športno-rekreacijske površine se
vzdržujejo, izboljšujejo in programsko dopolnjujejo.
V 48. členu odloka o OPN so opredeljene usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih
pogojev. Določitev prostorskih izvedbenih pogojev v besedilnem delu izvedenega dela OPN
glede podrobnejše namenske rabe in dopustnih dejavnosti, vrste dopustnih objektov in
posegov, lege, velikosti in oblikovanja objektov, glede parcelacije, opremljenosti oz. navezav
na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno dobro ter drugih lastnosti, izhaja iz celovitega
upoštevanja vzorcev poselitve, stanja prostora, strokovnih stališč, veljavnih standardov,
strokovnih in drugih družbenogospodarskih trendov, relevantnih pravnih podlag in določenih
varstvenih režimov ter drugih faktorjev razvoja in poseganja v prostor. Navedena izhodišča
se upošteva tudi za določitev usmeritev za izdelavo predvidenih OPPN. Za občinsko
središče Selnica ob Dravi se prostorski izvedbeni pogoji določijo na osnovi urbanističnega
načrta in izhajajo iz ohranjanja, dopolnjevanja, izboljševanja in boljšega povezovanja razvite
pet delne strukture naselja okoli več funkcionalnega središča ob glavni dominanti.
V izvedbenem delu so določene enote urejanja prostora, osnovna oz. podrobnejša
namenska raba prostora, prostorski izvedbeni pogoji za posege v prostor, območja urejanja z
veljavnimi prostorskimi akti in območja urejanja s predvidenimi občinskimi podrobnimi
prostorskimi načrti ter usmeritve za njihovo izdelavo. V 50. členu odloka o OPN je za
območje EUP S-3 predvidena priprava OPPN, EUP S-2 se ureja z odlokom o OPN. Med
območji urejanja s samostojnimi prostorskimi akti je za EUP DPA-1 v 115. členu povzeto
urejanje z državnim prostorskim načrtom. V 116. členu pa so navedene usmeritve za
območja urejanja s predvidenimi OPPN. Pri pripravi OPPN-jev za posamezne EUP se kot
izhodišče upoštevajo s tem odlokom opredeljeni splošni PIP, ki se lahko v aktu podrobneje
določijo ali spremenijo in usmeritve za posamezno EUP:

EUP
S-3

PNRP
SS, ZS

usmeritve
Stavbe:
- eno- dvostanovanjske in večstanovanjske stavbe
- stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine
- objekti in stavbe za šport, rekreacijo in prosti čas
Etažnost stanovanjskih stavb: max 12 m
Oblikovanje: različno
Posebni pogoji: Prouči naj se peš preboj za šolarje med Šolsko (JP
363030) in Vodovodno ulico (JP 363500). Zaradi bližine območja šole in
doma za ostarele se lahko stanovanjska funkcija, če se izkažejo
potrebe, dopolni ali nadomesti s centralno.
Do sprejema OPPN so dopustne:
- na območju celotne EUP: ureditve, za katere ni potrebno pridobiti GD
in so skladne z dopustnimi posegi za podrobnejšo namensko rabo;
- na površinah ZS: športna igrišča na prostem kot enostavni in
nezahtevni objekti ter gostinski objekti za strežbo jedi in pijač, pritlični
in z BTP max 100 m2.
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S splošnimi PIP (64. člen odloka o OPN) so v območju SS – stanovanjske površine s
spremljajočimi dejavnostmi dopustne naslednje dejavnosti:
 bivanje
 trgovina na drobno, razen z motornimi vozili; trgovina z motornimi vozili in popravila
motornih vozil (razen trgovina na debelo); posredništvo;
 dejavnosti družbene infrastrukture;
 gostinska dejavnost (le penzion, gostišče, prenočišče, oddajanje zasebnih sob gostom,
dejavnost strežbe in pijač);
 storitvena dejavnost;
 poslovne,
 kmetijstvo in dopolnilne dejavnosti na kmetiji le v okviru obstoječih kmetij.
 Pogojno tudi druge dejavnosti malega gospodarstva: da so v skladu z drugimi določili
odloka, da ne potrebujejo stacionarnih parkirnih površin za tovorna vozila, avtobuse ali
gradbene stroje na predmetnih površinah in imajo vplive omejene na dopustno raven za
stanovanjsko območje ter občasno ali stalno bivanje ostarelih, otrok, študentov in drugih
socialnih skupin.
Dopustni objekti so:
 eno in dvostanovanjske stavbe prostostoječe ali v nizu ter večstanovanjske v skladu z
drugimi določili odloka in grafičnimi prikazi,
 stavbe družbene infrastrukture,
 trgovske, gostinske (stavbe za kratkotrajno nastanitev le penzion, gostišče, prenočišče,
oddajanje zasebnih sob gostom, stavbe za dejavnost strežbe in pijač oz. gostilne,
restavracije in točilnice ter druge), stavbe za storitvene in poslovne dejavnosti in za malo
gospodarstvo,
 garažne stavbe,
 bencinski servisi,
 nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij,
 stavbe za opravljanje verskih obredov, kulturni spomeniki, objekti za šport, rekreacijo in
drugi objekti za prosti čas.
Na CU – osrednjih območjih centralnih dejavnosti so dopustne dejavnosti:
 dejavnosti družbene infrastrukture,
 poslovne dejavnosti,
 trgovina,
 gostinska dejavnost,
 storitvene dejavnosti
 bivanje
Dopustni objekti so:
 stanovanjske stavbe različnih tipologij,
 stavbe družbene infrastrukture,
 gostinske stavbe,
 upravne in pisarniške stavbe,
 trgovske stavbe,
 bencinski servisi,
 stavbe za storitvene dejavnosti,
 garažne stavbe,
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nestanovanjske kmetijske stavbe samo v okviru obstoječih kmetij,
stavbe za opravljanje verskih obredov,
kulturni spomeniki,
objekti za šport, rekreacijo in drugi objekti za prosti čas

Na ZS – površinah za oddih, rekreacijo in šport so dopustne športne, rekreacijske in druge
dejavnosti za prosti čas.
Dopustni objekti so:
 objekti za šport, rekreacijo in prosti čas,
 stavbe za funkcionalne potrebe izvajanja športnih dejavnosti
 parkirne površine
5.

GOSPODARSKA IN PROMETNA INFRASTRUKTURA

Na območju oz. v neposredni bližini so obstoječi objekti in vodi gospodarske javne
infrastrukture. Na zahodni strani območje omejuje lokalna cesta LC 363031 (Šolska ulica), v
kateri poteka obstoječa komunalna infrastruktura (kanalizacija, vodovod) ter
elektroenergetsko omrežje. Ob cesti in severozahodno ob obstoječem igrišču je obstoječa
transformatorska postaja, v območju so tudi komunikacijski vodi.

Slika 3: Gospodarska javna infrastruktura (vir PISO občina Selnica ob Dravi, avgust 2019)

6.

OPIS NAMERAVANEGA POSEGA

Občina Selnica ob Dravi načrtuje izgradnjo novega vrtca in večnamenske športne dvorane.
Trenutno je v obstoječi vrtec vpisanih 141 otrok, 6 otrok pa je na čakalni listi. V prvem
starostnem obdobju je vpisanih 40 otrok, ki so razporejeni v 3 oddelke, tukaj je omenjenih 6
otrok na čakalni listi. V drugem starostnem obdobju pa je 101 otrok in ti so razporejeni v 5
oddelkov. Zato občina načrtuje gradnjo objekta za 10 oddelkov z ustreznim številom in
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velikostjo prostorov, ki bodo ustrezali veljavnim predpisom. Objekt bo v neposredni bližini
osnovne šole, zato je predvideno, da se določeni segmenti uredijo v povezavi z osnovno
šolo, in sicer je predvideno:
 skupno ogrevanje z osnovo šolo (toplovod iz kotlovnice)
 sedež vrtca bo v osnovni šoli – v vrtcu ni potrebnih upravnih prostorov
 skupna kuhinja osnovne šole – predvidena se razdelilna kuhinja.
Večnamenska športna dvorana se načrtuje na mestu obstoječe telovadnice osnovne šole na
parc. št. 276/13), za potrebe vzgojno-izobraževalne dejavnosti kot tudi za športne in druge
dogodke. Načrtuje se v velikosti igrišča za tekme v futsalu in v višini, da bo v njej možno
odigrati tekme odbojke in druge igre z žogo ter organizirati športne dogodke. Igrišče bi bilo
mogoče razdeliti na tri dele, ki bodo omogočali možnost delovanja neodvisno drug od
drugega. Primarni cilj investicije je zagotavljanje izvajanja dejavnosti skozi celo leto. Prostori
v preostalem delu stavbe bi se uporabljali tudi za komercialno uporabo (fitnes, telovadnica,
kavarna).

Slika 4: Idejna zasnova vrtca in večnamenske športne dvorane – tloris (Esplanada d.o.o., 2019)
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Slika 5: Idejna zasnova vrtca in večnamenske športne dvorane – prostorski prikaz (Esplanada d.o.o.,
2019)

7.

POSTOPEK IN ROKI PRIPRAVE OPPN

OPPN se pripravi po rednem postopku priprave OPPN, v skladu s 118. in 119. členom
Zakona o urejanju prostora. Stroške izdelave OPPN in potrebnih strokovnih podlag bo
zagotovila Občina Selnica ob Dravi. Postopek izdelave OPPN bo vodila občinska uprava
občine Selnica ob Dravi.
Postopek priprave obsega:
 oblikovanje izhodišč ob sodelovanju zainteresirane javnosti,
 sprejem in objava sklepa o pripravi OPPN
 posredovanje sklepa o pripravi OPPN in Izhodišč za pripravo OPPN nosilcem urejanja
prostora (v nadaljevanju: NUP), ki sodelujejo pri postopkih CPVO s pozivom, da v 30 dneh
podajo mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje in konkretne smernice
 poziv ministrstvu, pristojnemu za okolje, da v 21 dneh odloči o potrebnosti izvedbe CPVO
na podlagi pridobljenih mnenj NUP, ki sodelujejo pri postopkih CPVO
 izdelava osnutka OPPN in elaborata o preveritvi izbrane lokacije načrtovanih kmetijskih
objektov na podlagi 3.ea člena ZKZ (15 dni po podpisu pogodbe med naročnikom,
izdelovalcem in pripravljavcem OPPN)
 pridobitev prvih mnenj NUP (30 dni)
 izdelava dopolnjenega osnutka OPPN za javno razgrnitev (15 dni po roku za prva mnenja)
 izvedba javne razgrnitve, javne obravnave in prve obravnave na občinskem svetu (30 dni)
 priprava predloga stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve, javne obravnave in
obravnave na občinskem svetu (3 dni po zaključku javne razgrnitve)
 zavzetje stališč do pripomb in predlogov s strani županje
 izdelava predloga OPPN (5 dni po zavzetju stališč)
 pridobitev drugih mnenj NUP (30 dni)
 izdelava usklajenega predloga OPPN (5 dni po roku za druga mnenja)
 druga obravnava usklajenega predloga OPPN na občinskem svetu in sprejem
 objava odloka v uradnem glasilu
 izdelava sprejetega OPPN (5 dni po sprejemu na občinskem svetu)
 arhiviranje sprejetega prostorskega akta in posredovanje ministrstvu, pristojnemu za
prostor.
Roki izdelave posameznih faz in sprejemanja OPPN so okvirni, saj se lahko zaradi dodatnih
zahtev nosilcev urejanja prostora tudi podaljšajo. V primeru izvedbe postopka CPVO se
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aktivnosti s tega področja smiselno vključijo v faze izdelave OPPN, posledično pa se
prilagodijo roki izdelave in sprejema OPPN.

8.

SODELOVANJE JAVNOSTI IN NOSILCEV UREJANJA PROSTORA

Občina Selnica ob Dravi bo izhodišča za pripravo OPPN javno objavila na spletni strani in na
oglasni deski občine seznani zainteresirano javnost z izhodišči za pripravo OPPN. Na
podlagi izhodišč bo županja sprejela sklep o pripravi OPPN, ki bo vseboval, skladno z 199.
členom v povezavi s 110. členom ZUreP-2:
 potrditev izhodišč za pripravo ali spremembo OPN;
 območje in predmet načrtovanja;
 način pridobitve strokovnih rešitev;
 vrsto postopka;
 roke za pripravo OPN in njegovih posameznih faz;
 navedbo državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, ki bodo pozvani za podajo mnenj;
 načrt vključevanja javnosti in
 seznam podatkov in strokovnih podlag.
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