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B. GRAFIČNI DEL
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ODLOK O OPPN

B.

GRAFIČNI DEL
list 1
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IZSEK IZ VELJAVNEGA PROSTORSKEGA PLANSKEGA AKTA OBČINE
M 1:5000
PRIKAZ OBMOČJA OBDELAVE
M 1:1000
PRIKAZ UREDITVE NAČRTOVANIH UREDITEV V PROSTOR S PRIKAZOM VPLIVOV IN POVEZAV
PROSTORSKIH UREDITEV S SOSEDNJIMI OBMOČJI:
UREDITVENA SITUACIJA
M 1:1000
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NAČRT PARCELACIJE
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C. PRILOGE
1. SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA
Smernice k predmetnemu aktu bodo podali:
Nosilci urejanja prostora:
1. Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor območja Drave, Krekova ulica 17, 2000 Maribor
3. Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
4. Mariborski vodovod d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Ljubljana
5. Komunala Odtok d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor
Drugi udeleženci:
1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana
2. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Dunajska
cesta 48, 1000 Ljubljana
3. Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
4. Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
5. Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
6. Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
7. Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova cesta 38,
2000 Maribor
8. CATV Selnica – Ruše d.o.o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob Dravi

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, je v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi izdalo odločbo št.
35409-344/2019/4 z dne 18.12.2019, v kateri je odločeno, da v postopku priprave in sprejemanja pričujočega
OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Odločba je v prilogi.
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2. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV AKTA

2.1. OPIS OBSTOJEČEGA STANJA
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.
2.1.1. IZVLEČEK IZ PROSTORSKIH PLANSKIH IN STRATEŠKIH AKTOV
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.
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.
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.
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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 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 stanovanjskih površinah s spremljajočimi dejavnostmi (SS)
dopuščajo dejavnost in stavbe družbene infrastrukture.
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.
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 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 športnorekreacijske 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.
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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.

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.
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- 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,
- 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
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Grafična priloga št.1: Karta izseka iz OPN občine Selnica ob Dravi, namenska raba (Vir: Občina Selnica ob Dravi, PISO)

Grafična priloga št.2: Karta izseka iz OPN občine Selnica ob Dravi, prostorski izvedbeni pogoji (Vir: Občina Selnica ob Dravi, PISO)
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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

Grafična priloga št.3: Karta izseka iz OPN občine Selnica ob Dravi, infrastrukture (Vir: Občina Selnica ob Dravi, PISO)

2.1.2. PRIKAZ STANJA PROSTORA IN OPIS LOKACIJE
Ocena stanja
Glede na določila OPN in drugih strateških dokumentov in namer Občine Selnica je investicija smiselna in
možna. Prostor, s katerim razpolaga Občina Selnica, v skladu s predpisi o gradnji vrtcev in osnovnih šol
na območju Republike Slovenije, zadostuje.
Opis lokacije
Lokacija je s stališča topografije, prometnega urejanja, prostorskih naravnih in ustvarjenih danosti
razmeroma neproblematična. Okoliška gradbena struktura, nastala v zadnjih desetletjih, je po obliki in
tipologiji zazidave skladna z investicijsko namero, namenska raba nekonfliktna in parcelacija razmeroma
ustrezna.
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Grafična priloga št.4: Izsek iz ortofoto ožjega območja (Vir: GURS, CAS, 2017)

Določila sklepa o pripravi akta

Sklep o pripravi akta št. 350-21/2019-3 je bil objavljen v MUV št. 19 z dne 30.9.2019. Med drugim
določa tudi nosilce urejanja prostora. Nosilci urejanja prostora, ki so k osnutku OPPN podali smernice za
njegovo pripravo, k predlogu OPPN pa bodo podali mnenja, so:
Nosilci urejanja prostora:
- Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode, Sektor obm. Drave, Krekova ul. 17, 2000 Maribor
- Elektro Maribor, d.d., Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor
- Mariborski vodovod d.d., Jadranska cesta 24, 2000 Ljubljana
- Komunala Odtok d.o.o., Tržaška cesta 39, 2000 Maribor
Drugi udeleženci:
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- Ministrstvo za okolje in prostor, Direkt. za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska c. 48, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje
Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, Tobačna ulica 5, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana
- Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo
- Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana
- Telekom Slovenije, d.d., Sektor za upravljanje omrežja, Center za vzdrževanje omrežja Maribor, Titova
cesta 38, 2000 Maribor
- CATV Selnica – Ruše d.o.o., Mariborska cesta 25, 2352 Selnica ob Dravi
V vseh fazah priprave OPPN, javni razgrnitvi in v upravnem postopku sprejemanja prostorskega akta bo
sodelovala tudi Občina Selnica ob Dravi.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, je v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi izdalo
odločbo št. 35409-344/2019/4 z dne 18.12.2019, v kateri je odločeno, da v postopku priprave in
sprejemanja pričujočega OPPN ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Odločba je
v prilogi.

2.1.3. OBMOČJE OBDELAVE S PODATKI O ZEMLJIŠKIH PARCELAH
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.
Območje obdelave se lahko v odvisnosti od določitve natančne meje območja v samem postopku priprave
OPPN tudi spremeni – smiselno razširi ali zoži.
2.1.4. OPIS LASTNIŠKE STRUKTURE
Lastniška struktura parcel znotraj območja OPPN je raznolika, na zahodnem delu gre za parcele v lasti
občine Selnica, na vzhodni pa za parcele v zasebni lasti.
Območje urejanja tvori zaključeno prostorsko celoto, saj jo je mogoče iz vidika urbanističnega
oblikovanja obravnavati celostno in v smiselni povezavi z ostalimi sosednjimi območji.
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2.1.5. STROKOVNE PODLAGE
Za pripravo OPPN so bile izdelane strokovne podlage s področja urbanizma v variantah, št. 7-011819 SP,
v marcu 2019, projektantsko podjetje Arhitekt Šmid d.o.o., PPA dr. Andrej Šmid, ZAPS A-0977. Na
podlagi obravnave predloženih variant je bila izbrana varianta vključena v osnutek OPPN. V okviru izdelave
strokovnih podlag je bila izdelana idejna zasnova IZP objekta vrtec in IZP objekta športna dvorana. Na
podlagi pripomb uporabnika je bila idejna zasnova objekta vrtec korigirana in vključena v osnutek OPPN.
Za izdelavo OPPN je bil izdelan geodetski načrt št. 2020019, podjetje Geoplus d.o.o.
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2.2. OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV AKTA
Razlogi za izdelavo OPPN - OPIS NAMERAVANEGA POSEGA
Občina Selnica ob Dravi načrtuje izgradnjo novega vrtca in večnamenske športne dvorane.
V obstoječi vrtec je bilo v preteklem šolskem letu vpisanih 141 otrok, 6 otrok pa je na čakalni listi. V prvem
starostnem obdobju je bilo 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 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).

Podatki o komunalni opremi in varovalnih pasovih
Območje predlaganega OPPN se nahaja v vrzeli na zahodnem robu središča naselja Selnica ob Dravi.
Objekt osnovne šole in telovadnice na jugu območja definirata mejo proti jugu in zahodu, na vzhodu je
prosta površina namenjena ureditvi površin za šport za osnovno šolo in za igrišča vrtca.
V območju lokalne ceste na zahodu območja potekajo komunalni, energetski in telekomunikacijski vodi, ki
bodo upoštevani pri priključevanju objektov nanje.
OBRAZLOŽITEV PREDLAGANIH POSEGOV
V obravnavanem območju so predvideni trije gradbeni posegi, označeni z oznakami A (vrtec), B (športna
dvorana) in C (športna igrišča na prostem). Za lažjo orientacijo in zaradi funkcionalne navezanosti dela
območja nanj je objekt osnovne šole (ki je sicer izven območja OPPN) označen z oznako D. Parkirišča so
označena z oznako P1, P2 in P3.
Objekt A je predvideni objekt 10 oddelčnega otroškega vrtca. Objekt in pripadajoče parkirišče P1 sta
predvidena na severozahodni strani obravnavanega območja OPPN. Objekt je predviden na parceli št.
282/36 in 276/1, k.o. 0631 Spodnja Selnica. Za gradnjo je objekt vrtca povzet po IZP, je razvejane oblike,
višina je omejena na ,aksimalno 10,00 m od kote terena do najvišje točke objekta; maksimalna dolžina
objekta je 70 m, maksimalna širina 25 m, maksimalna etažnost pa K+P+1. Na severu parcele je
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predlagana izgradnja dostopne ceste P1 z obojestranskim pravokotnim parkiranjem, z oznako parkirišča
P1. Predvidenih je 46 parkirnih mest, ki zagotavljajo primerno število parkirnih mest za objekt. Na
parkirišču je potrebno zagotoviti zasaditev 12 dreves s krošnjo premera do 10 m. Streha objekta je lahko
nizkonaklonska ali ravna, na strehi je možno predvideti uporabne in zelene površine, stropniščno jedro
lahko sega tudi nad prvo nadstropje za dostop na streho. Na strehi so lahko nameščene naprave za
ogrevanje / pohlajevanje.
Objekt B je predvidena športna dvorana pri Osnovni šoli Selnica ob Dravi. Predvidena je rušitev obstoječe
telovadnice ob osnovni šoli, nov objekt je nastavljen na južni rob obstoječe telovadnice in je predviden na
parceli 276/13 k.o. Spodnja Selnica. Nova športna dvorana je predvidena v dimenzijah maksimalno 51 m
dolžine in maksimalno 31 m širine. Etažnost objekta je K+P+1, pri čemer je glavni športni prostor
zasnovan kot volumen čez vse tri navedene etaže, dostopi, garderobe in četrti vadbeni prostor pa so lahko
enoetažni. Objekt bo predvidoma obsegal 4 vadbene enote in je predviden za 500 sedežev na tribunah. Tri
vadbene enote v prečni smeri v glavnem športnem prostoru bo možno združiti v eno tekmovalno igrišče
vzdolžno čez cel glavni športni prostor. V športni dvorani mora biti zagotovljena dolžina in širina igrišča za
mali nogomet ali rokomet ter višina za tekme v odbojki (9 m svetle višine igrišča). Objekt naj ne presega
višine 10 m od kote terena ob objektu do kote najvišje točke strehe. Objekt naj bo zasnovan v skladu z
določili Navodil za gradnjo osnovnih šol v Republiki Sloveniji. Severno od objekta je predvidena izgradnja
dostopne ceste P2 in parkirišča P2 s 55 parkirnimi mesti. Na severni strani parkirišča je potrebno
zagotoviti zasaditev šestih dreves s krošnjami premera do 10 m. Streha objekta športne dvorane je lahko
nizkonaklonska ali ravna. Na južni strani objekta je predvidena rekonstrukcija obstoječega parkirišča z
oznako P3, kapacitete 32 parkirnih mest in z zasaditvijo 5 dreves na severni strani parkirišča.
Objekt C je predvidena ureditev športnih igrišč na vzhodni strani obstoječe telovadnice, na parceli št.
276/4, 282/44 in 276/13, vse k.o. Spodnja Selnica. Igrišča obsegajo centralno igrišče za rokomet oz.
mali nogomet z oznako C1, ki je obkroženo z atletsko stezo ter tekališčem na 60m v skladu z navodili za
gradnjo osnovnih šol v RS. Na zahodni strani igrišč na prostem sta predvideni dve igrišči za košarko z
oznakami C2 in dve igrišči za odbojko z oznakami C3.
Podzemni hodnik med objekti Parkirišča P1, P2 in P3
Za funkcionalno povezavo objekta D (obstoječa osnovna šola) in objekta A (vrtec) in B (športna dvorana)
je predvidena izgradnja podzemnega hodnika med objekti. Ta bo služil dostopu v objekt športne dvorane iz
objekta osnovne šole in objekta vrtca ter transportu hrane iz kuhinje v osnovni šoli na južni strani
komplekta v objekt vrtca na severni strani kompleksa. Hodnik je predviden v svetli širini do 3, 00 m, svetli
višini do 2,5 m in z ustreznimi navezavami na objekte A, B in D.
Glede na oblikovanje okoliških objektov so lahko našteti objekti oblikovani sodobno, naklon in oblika
strehe nista omejena, v primeru nizkonaklonskih streh (manj kot 15% naklona) se streha projektira tako, da
so strešine skrite za atiko okrog strehe.
V območju OPPN je dovoljena:
- novogradnja objektov v skladu z zgoraj navedenimi urbanističnimi omejitvami
- novogradnja enostavnih objektov v skladu s pravilnikom o enostavnih in nezahtevnih objektih
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- novogradnja cestnih povezav in priključkov
- novogradnje komunalnih, energetskih in tk vodov in priključkov
- novogradnje in urejanje brežin in opornih zidov ter ograj
Objekti so na cestno omrežje priključeni s povezovalnimi cestami P1 P2 in P3, ki vodijo k parkiriščem.
Objekti bodo na komunalno, energetsko in telekomunikacijsko omrežje priključeni povečini na zahodu na
Šolski ulici.
Pri načrtovanju so spoštovana določila dokumentov, aktov, predpisov, zakonskih in podzakonskih aktov, ki
urejajo varovanje naravne, kulturne dediščine, voda in drugih varovalnih režimov, kakor so jih nosilci
urejanja prostora izrazili v svojih smernicah k osnutku OPPN. Pri projektiranju šolskih prostorov in
objektov ter objektov vrtca je potrebno spoštovati predpise s področja gradnje teh objektov.
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