
 
A.  POSTOPEK PRIPRAVE OPPN 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
B.  OPIS PROSTORSKE UREDITVE 
 
Ureditveno območje 
Območje se nahaja v severozahodnem delu naselja 
Slivnica, ob Polanski cesti na severni strani. Dostop do 
območja je možen preko Polanske ceste in nato preko 
Veronikove ceste. V neposredni bližini, se na južni strani 
nahajajo obstoječi stanovanjski in gospodarsko poslovni 
objekti. Na vzhodni in severni strani območje meji na 
kmetijske površine v obliki njive. Na zahodni strani 
območje meji na gozd in obstoječo Veronikovo cesto. 
Predmet OPPN je območje, ki obsega parcele ali dele 
parcel št.: 386/5, 392/39, 420/5 420/4, 420/1, 386/4, 
392/41, 392/34, 386/2, 392/5, 392/34. v k.o. Slivnica 
(705) 
Velikost območja OPPN je 9183 m2.  

 
Prostorske sestavine planskih aktov občine 
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. 
Predvideni poseg in načrtovane ureditve sodijo v 
dejavnosti, ki so skladne z dejavnostjo po planu in ne 
spreminjajo podrobnejše namenske rabe. 
Za uresničitev predvidenega posega je potrebno izdelati 
občinski podrobni prostorski načrt (krajše OPPN). 

 
Podlaga za pripravo OPPN in namen 
Postopek priprave OPPN, ki poteka skladno z določbami 
Zakona o urejanju prostora (v nadaljevanju: ZUreP-2), se 
je začel s »Sklep o začetku priprave občinskega 
podrobnega prostorskega načrta za del območja SL 
17/1 v k.o. Slivnica – hortikulturni center-plastenjak« 
(Uradno glasilo slovenskih občin, št. 28/20, z dne 
29.5.2020), ki ga je sprejel župan Občine Hoče-Slivnica.  

Investitor Mladinski dom Maribor, namerava v sklopu 

projekta: »Celostna obravnava otrok s čustvenimi in 

vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«, znotraj 

področja: Hortikulturno terapevtski program, izvesti 

investicijo v kmetijsko stavbo-plastenjak.  
Za Mladinski dom Maribor je izredno pomembna izvedba 

celotnega projekta »Celostna obravnava otrok s 

čustvenimi in vedenjskimi motnjami v vzgojnih zavodih«, 

še posebej s področjem hortikulturno terapevtskega 

programa, ki bo predstavljal novost in korak naprej pri 

delu z mladostniki v domu.  

 
Umestitev predvidene ureditve v prostor 
V območju OPPN se načrtuje kmetijski objekt namenjen 
rastlinski pridelavi, skladiščenju pridelkov in drugi 
spremljajoči prostori, z izgradnjo pripadajoče prometne 
infrastrukture s potrebnimi parkirišči ter zunanjo ureditvijo 
in izgradnja potrebne energetske, komunalne in 
komunikacijske infrastrukture.  
Območje postavitve rastlinjaka-plastenjaka je prikazano 
v svoji največji možni tlorisni velikosti (črtkana črta), kjer 
so upoštevani vsi potrebni odmiki. V tem območju se 
lahko postavi rastlinjak-plastenjak kjerkoli, možna je 
postavitev tudi dveh ali več manjših rastlinjakov, vendar 
njihovi tlorisi ne smejo presegati zarisanega območja 
postavitve, lahko se je pa dotikajo.  
 
 
 

 
 
 
 
Glavni vhodi v objekte so orientirani h glavnim dovoznim, 
internim dovoznim cestam, potem. 
Višinski gabariti stavbe rastlinjaka se prilagodijo 
tehnološkim zahtevam in namenu, maksimalna višina je 
7,00 m.  
Zunanje utrjene, manipulativne površine se lahko asfaltira 
ali gramozira. Potrebno je zagotoviti zadostno število 
parkirnih mest tako za zaposlene, uporabnike kot za 
obiskovalce. 
Ostale zunanje površine se zatravi in zasadi z drevesi in 
grmovnicami. Zasaditev naj bo izvedena z avtohtonimi 
drevesnimi, grmovnimi vrstami.  
V okviru zunanje ureditve so predvideni še: njiva za 
pridelavo vrtnin oziroma zelenjave, manjši vrt, manjši 
sadovnjak, zeliščni vrt, nasad jagodičevja, premični 
čebelnjak, katerim se bo lokacija in ureditev predvidela v 
projektni dokumentaciji. 

 
Prometna ureditev 
Glavni dovoz, dostop je načrtovan na južnem delu 
območja, preko obstoječe Veronikove ceste in 
obstoječega odseka, dovoza do zemljišča predmetnega 
OPPN. Glavni vhodi v objekte so orientirani h glavnim 
dovoznim, internim dovoznim cestam, potem. 

 
Komunalna in energetska infrastruktura 
Območje se navezuje na obstoječo energetsko in 
komunalno omrežja tega območja s posameznimi 
prilagoditvami in potrebno izgradnjo sekundarnih vodov. 

 
C.  NAMEN JAVNE RAZGRNITVE 
 
Namen javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPPN je 
seznanitev javnosti s predlaganimi ureditvami. 
 
Navedeni prostorski akt bo razgrnjen v času 
od 19. oktobra 2020 do 18. novembra 2020 v: 
- v sejni sobi Občine Hoče–Slivnica na Pohorski 
cesti 15 v Hočah. Ogled razgrnjenega akta je možen v 
prostorih občine Hoče – Slivnica v času: ponedeljek in 
petek od 8:00 do 12:00 ure, v sredo od 8:00 do 12:00 ure 
in od 13:00 do 16:00 ure. 
-  na spletnih straneh občine: https://www.hoce-
slivnica.si 
 
Javna obravnava navedenega akta bo v času javne 
razgrnitve v sredo 4.november 2020  s pričetkom ob 
16.00 uri v dvorani Kulturnega doma Hoče, na Pohorski 
cesti 15 v Hočah. 
 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko k 
navedenemu prostorskemu aktu vsi zainteresirani organi, 
organizacije in javnost podajo mnenja in pripombe. 
Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali ustno na 
mestu javne razgrnitve in na mestu javne obravnave kot 
zapis v knjigo pripomb in predlogov ter posreduje pisno na 
naslov Občine Hoče–Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 
Hoče ali na elektronski naslov obcina@hoce-slivnica.si.  
 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne 
razgrnitve, to je 18. novembra 2020. 

 
 
 

 
 

 
 
 
Pripravljavec:  OBČINA HOČE–SLIVNICA  
  Pohorska cesta 15,  

2311 Hoče 
  
Investitor: OBČINA HOČE–SLIVNICA  
  Pohorska cesta 15,  

2311 Hoče 
 
 
Izdelovalec:    URBIS, urbanizem, arhitektura,  
 projektiranje in storitve d.o.o.  
 Partizanska cesta 3, 
                        2000 Maribor 
 

                      
 

 
 
 
 

   

OBČINSKI PODROBNI 
PROSTORSKI NAČRT 

DEL OBMOČJA SL 17/1 V K.O. 

SLIVNICA –  

HORTIKULTURNI CENTER-

PLASTENJAK 

(dopolnjen osnutek) 
 
 
 
 
 
 

POVZETEK ZA JAVNOST 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 Datum:   OKTOBER-NOVEMBER  2020 

 

PRIDOBIVANJE MNENJ NOSILCEV UREJANJA 
PROSTORA, PRIPRAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA 

JAVNA RAZGRNITEV 
DOPOLNJENEGA 
OSNUTKA OPPN  

 

19.10.2020 – 18.11.2020 

 
SKLEP O ZAČETKU POSTOPKA PRIPRAVE OPPN ZA 

DEL OBMOČJA SL 17/1 V K.O. SLIVNICA – 
HORTIKULTURNI CENTER-PLASTENJAK 

(Uradno glasilo slovenskih občin, št.28/20120), z dne 
29.5.2020 

 

 

JAVNA OBRAVNAVA 
4.11.2020 ob 16.00 uri 

v dvorani Kulturnega 
doma Hoče, na 

Pohorski cesti 15 v 
Hočah. 

 

 

 
PRIPRAVA OSNUTKA OPPN 

 

STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV Z JAVNE 
RAZGRNITVE DOPOLNJENEGA OSNUTKA  

 
 

PRIDOBITEV MNENJ NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 
NA USKLAJEN PREDLOG  

 

OBRAVNAVA NA OBČINSKEM SVETU IN 
SPREJEM ODLOKA O OBČINSKEM PODROBNEM 

PROSTORSKEM NAČRTU ZA DEL OBMOČJA SL 17/1 V 
K.O. SLIVNICA – HORTIKULTURNI CENTER-

PLASTENJAK 
TER OBJAVA V URADNEM GLASILU SLOVENSKIH 

OBČIN ŠT…………. 
 

 

 
IZDELAVA PREDLOGA OPPN 

https://www.hoce-slivnica.si/
https://www.hoce-slivnica.si/
mailto:obcina@hoce-slivnica.si

