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I. Tekstualni del: 
 
 
1. PREDSTAVITEV INVESTICIJSKE NAMERE  
 
Pobudnik in investitor načrtujeta celovito ureditev, parcelacijo in vzpostavitev pogojev za 
gradnjo na delu območju SL 17/1 v k.o. Slivnica. Na območju je predvidena gradnja doma 
starejših občanov Slivnica, oskrbovanih stanovanj, medgeneracijski park, pešpot, kolesarska 
pot, ureditev parkirišč, prometne, energetske in komunalne infrastrukture.  

 
2. IZVLEČEK IZ PROSTORSKIH SESTAVIN PLANSKIH AKTOV OBČINE 
 
Območje se ureja z Občinskim prostorskim načrtom Občine Hoče - Slivnica (MUV 
št.28/2014). 
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Slika 1: Izsek iz OPN občine Hoče Slivnica, območje SP  
Vir:http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/obcinski_akti/veljavni_opn/ob_hoce_slivnica/ 

 
 
Po občinskem prostorskem načrtu leži območje strokovnih podlag na stavbnih zemljiščih, z 
oznako prostorske enote SL 17/1, s podrobnejšo namensko rabo osrednja območja 
centralnih dejavnosti (CU), kjer se prepletajo trgovske, oskrbne, storitvene, upravne, 
socialne, zdravstvene, vzgojne, izobraževalne, kulturne, verske in podobne dejavnosti ter 
bivanje. 
Predviden poseg in načrtovane ureditve so skladne z dejavnostjo, ki je predvidena na 
območju podrobnega načrta.  
Za uresničitev predvidenega posega je potrebno izdelati občinski podrobni prostorski načrt 
(krajše OPPN). 

http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/obcinski_akti/veljavni_opn/ob_hoce_slivnica/
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3.  PRIKAZ STANJA PROSTORA ZA OBRAVNAVANO OBMOČJE  

 
3.1 Opis območja OPPN 
 
Širše območje 
 
Območje OPPN se nahaja v severnem delu naselja Slivnica, ob Mariborski cesti na vzhodni 
strani in Polanski cesti na južni strani.  
 

 
 
Slika 2: Širše območje, vir: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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Ožje območje 
 
Ureditveno območje OPPN zajema parcele oziroma dele parcel v katastrski občini 705 – 
Slivnica : 392/24, 392/6, 392/7, 392/8, 392/9, 392/10, 392/11, 392/12, 392/13, 392/14, 
392/15, 392/16, 392/17, 392/18, 392/19, 392/20, 392/21, 392/22, 392/23, del 392/25. 
Velikost območja OPPN je približno 35 593 m2. Parcele ležijo severno od Polanske ceste in 
zahodno od Mariborske ceste.  
 

 
 
Slika 3: Ožje območje, vir: (http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso 

 
3.2 Prikaz dejanske rabe zemljišč  
 
Dejanska raba je kmetijsko zemljišče, v malem delu je pozidano zemljišče. 
 
3.3 Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi 
 
Območja varstva vodnih virov 
Območje OPPN se nahaja v vodovarstvenem območju (VVO – 3. režim) državnega pomena.  
 
Ohranjanje narave 
Na območju OPPN  se nahaja ekološko pomembno območje  - Pohorje. V neposredni bližini 
pa natura 2000 – Pohorje. 
 
 
Varstvo kulturne dediščine 
Območje OPPN leži izven evidentiranih in zavarovanih območij nepremične kulturne 
dediščine.  
 
 

http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
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3.4 Gospodarska javna infrastruktura 
 
Območje OPPN leži v neposredni bližini obstoječega oskrbnega območja naselja Slivnica, 
kjer je opremljenost z obstoječimi komunalnimi in energetskimi vodi dobra, kar je razvidno iz 
slike spodaj. Potrebne bodo posamične prilagoditve in sekundarni vodi. 
 

 
 
Slika 4: Območje z obstoječi komunalnimi vodi 
Vir: http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.30857034733098065 

 
 
4. OPIS IN GRAFIČNI PRIKAZI OBMOČJA S PRIKAZOM ZASNOV UMESTITVE  
 NAČRTOVANIH OBJEKTOV IN DRUGIH POSEGOV V PROSTOR 
 
Opis načrtovanih prostorskih ureditev 
 
Predmet strokovnih podlag je območje, ki se nahaja v neposredni bližini obstoječega 
oskrbnega območja naselja Slivnica, kjer so v neposredni bližini že obstoječi objekti 
namenjeni trgovskim, oskrbnim, storitvenim, zdravstvenim, vzgojnim in podobnim centralnim 
dejavnostim.  
Območje se razprostira vzdolž Polanske ceste, na njeni severni strani, vse do Mariborske 
ceste na vzhodu. Južno od Polanske ceste so obstoječi objekti zdravstvenega doma, 
osnovne šole in vrtca.  
Prometno se obravnavano območje napaja iz Polanske ceste. 
Na območju je predvidena gradnja doma starejših občanov Slivnica, oskrbovanih stanovanj, 
medgeneracijski park, pešpot, kolesarska pot, ureditev parkirišč, prometne, energetske in 
komunalne infrastrukture. 
 
Dom starejših občanov Slivnica 
 
Dom je lociran na skrajnem zahodu obravnavanega območja. Za dostop se uredi nov 
priključek na Polansko cesto ob zahodni meji območja in dovozna cesta, preko katere bo 
zagotovljen dovoz do doma in naprej proti vzhodu do objektov z oskrbovanimi stanovanji. 
Parkirišča so zagotovljena ob dovozni cesti. Potrebnih je 22 parkirnih mest (1PM/7 postelj). V 
domu je predvidenih 152 postelj. 

http://prostor3.gov.si/javni/javniVpogled.jsp?rand=0.30857034733098065
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Maksimalna etažnost je K+P+4. Objekt ima ravno streho. Kletna etaža ima možnost 
zunanjega dostopa preko klančine. Dvigala rešujejo problem vertikalnih komunikacij za 
gibalno ovirane. Predvidena so požarna stopnišča. 
V stavbi so umeščeni štirje različni programi: klasični dom, demenca, dnevni center in 
oskrbovana stanovanja. Naštete programe dopolnjujejo še spremljajoči in servisni prostori. V 
neposredni bližini vhodne avle je umeščen javni program. Bivalne enote demence so 
umeščene v pritličju.  V pritličju je tudi dnevni center, ki ima svoj vhod. V etažah so eno in 
dvoposteljne sobe doma s potrebnim spremljevalnim programom in oskrbovana stanovanja. 
 
Oskrbovana stanovanja 
 
Vzhodno od doma starejših občanov sta locirani dve stavbi z oskrbovanimi stanovanji.  
Posamezna stavba je sestavljena iz dveh podolžnih stavb, ki sta povezani z vhodnim 
elementom. Etažnost stavb je P+2. Kapaciteta ene stavbe je 30 stanovanj, oziroma 46 
postelj. Skupaj je predvidenih 60 oskrbovanih stanovanj. 
Dovoz je iz zahodne strani v podaljšku dovozne ceste za dom starejših občanov. Parkirišča 
so predvidena ob dovozni cesti. Potrebnih je 60 parkirnih mest (1PM/stanovanje).  
 
Medgeneracijski športni park 
 
Zasnova krajinske ureditve območja temelji na oblikovanju medgeneracijskega športnega 
parka v območju, ki povezuje dom starostnikov, oskrbovana stanovanja, vrtec, šolo, in 
predstavlja prostor medgeneracijskega sodelovanja in integracije različnih skupin (otroci, 
mladina, starostniki). Ureditev je namenjena dvigu kakovosti življenja prebivalcev in je 
pomembna tudi s socialnega vidika. Ponuja varno, dinamično, sodobno in uporabnikom 
prilagojeno infrastrukturo ter predstavlja okolje socialne vključenosti in aktivnega 
medgeneracijskega sodelovanja.  
V okviru parka se uredi krožne sprehajalne poti in večnamenske utrjene površine za 
postavitev otroških igral in športnih naprav na prostem. Naprave se postavijo v skupine za 
različne starostne stopnje, pri čemer pa se prostor med posameznimi skupinami naprav ne 
omejuje, temveč se omogoča večfunkcionalnost in dobra prehodnost celotnega območja. 
Osrednje igrišče z igrali in športnimi napravami se po obodu omeji z nizko ograjo, med 
površinami posameznih funkcionalnih sklopov oz. ureditev pa se zagotovi še neposreden 
prehod in dostop na urejene parkovne površine in večjo travno ploskev v smeri parkirišča. 
Predlagamo, da tudi zasnova zasaditve upošteva večfunkcionalnost, v parku naj se zasadijo 
predvsem užitne rastline, ki bodo obiskovalcem parka (predvsem otrokom) nudile tako svež 
prigrizek ob igri kot tudi prepoznavanje skoraj pozabljenih rastlin (murva, šmarna hrušica, 
nešplja, skorš,...) ter spoznanje, da lahko ambient v parku ustvarimo tudi z ne parkovnimi, 
užitnimi avtohtonimi rastlinami. Tudi pri ostalih elementih v parku je smiselno dodati 
izobraževalni poudarek, npr. z ureditvijo poti iz različnih, predvsem naravnih materialov, 
motorične steze, naprav - glasbil, s katerimi se spoznava zvoke,..  
Zelene površine se uredijo tako, da funkcionalno in oblikovno dopolnjujejo program odprtega 
prostora, kot je razvidno v grafični prilogi 
Izbira rastlinskih vrst, oprema otroških in športnih igrišč, izbira tlakov, svetil, klopi in ostale 
urbane opreme se natančneje določi v projektni dokumentaciji. 
Pri oblikovanju, urejanju in vzdrževanju zelenih površin športnega parka se upoštevajo 
naslednje usmeritve:  
- ohranja se obstoječi drevored 
- na območju športnega parka se lahko uredijo otroška in športne igrišča, prilagojena 
potrebam otrok od 0-6 let, igrišča za starejše starostne skupine, površina z napravami z 
sodobno urbano športno opremo za vse generacije ter manjše površine za šport in prosti čas 
(balinišče, rusko kegljišče, šah na prostem…). Vsa igrišča je treba opremiti s certificiranimi 
igrali, ki so primerna starostni stopnji otrok posameznega funkcionalnega sklopa igrišča in 
izvesti z ustrezno varno podlago ter upoštevanjem potrebnih varnostnih razdalj in dostopov 
na igrala. 
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Vsi posegi v prostor, kot so glavni dostopi do vseh objektov, primarne peš in kolesarske poti 
v zunanji ureditvi, parkirni prostori in ostale ureditve morajo biti oblikovani brez grajenih ovir, 
tako da so uporabni za funkcionalno ovirane ljudi. 
Tratne površine naj se členijo z drevesno vegetacijo. 
 
Parkirišča 
Na skrajnem vzhodnem delu območja, ob križišču Mariborske in Polanske ceste je 
predvidena ureditev parkirišča (98 PM), namenjenega uporabnikom širšega okoliša. Dovoz 
na parkirišče se uredi z novim priključkom na Polansko cesto.  
 

 
Slika 5: Ureditvena situacija na DOF z legendo 
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