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1. UVOD  

 
Občina Hoče – Slivnica s spremembami in dopolnitvami št. 7 Občinskega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju SDOPN7), ki je bil sprejet in dopolnjevan z naslednjimi dokumenti: 

1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (Medobčinski uradni vestnik 
Štajerske in Koroške regije (v nadaljevanju MUV), št. 28/14 z dne 30. 12. 2014), ki je bil 
sprejet dne 15.12.2014, 

2. Tehnični popravek št. 1 odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica po 
točkah c, d, e (MUV, št. 4/2015 z dne 3. 3. 2015), ki je bil sprejet dne 23. 1. 2015, 

3. Obvezna razlaga 5. in 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica (MUV, št. 10/2015, z dne 28. 5. 2015), ki je bil sprejet dne 20. 5. 2015, 

4. Tehnični popravek št. 2 odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica 
(MUV, št. 23/15 z dne 30. 11. 2015), ki je bil sprejet dne 17. 11. 2015, 

5. Obvezna razlaga št .2 10. točke 63. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine 
Hoče-Slivnica (MUV, št. 24/2015 z dne 14.12.2015) ki je bila sprejeta 25.11.2015 

6. Tehnični popravek št. 3 odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica 
(MUV, št. 01/16 z dne 21. 1. 2016), ki je bil sprejet dne 13. 1. 2016, 

7. Tehnični popravek št. 4 odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica po 
vsebini 2. člena (MUV, št. 10/16 z dne 30. 5. 2016), ki je bil sprejet dne 23. 5. 2016, 

8. Obvezna razlaga 16. točke 5. člena Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-
Slivnica (MUV, št. 3/18, z dne 15. 2. 2018), ki je bil sprejet dne 9. 2. 2017, 

9. Tehnični popravek št. 5 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica 
(MUV, št. 4/17 z dne 15. 2. 2017), ki je bil sprejet dne 14. 2. 2017, 

10. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica Spremembe in dopolnitve 2 (MUV, št. 6/17 z dne 21. 2. 2017), ki je bil sprejet dne 
20. 2. 2017, 

11. Tehnični popravek št. 6 Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica 
(MUV, št. 9/17 z dne 29. 3. 2017), ki je bil sprejet dne 29. 3. 2017, 

12. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica Spremembe in dopolnitve 3 (MUV, št. 23/17 z dne 11. 8. 2017), ki je bil sprejet dne 
10. 8. 2017, 

13. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica Spremembe in dopolnitve 5 (MUV, št. 24/17 z dne 7. 9. 2017), ki je bil sprejet dne 6. 
9. 2017, 

14. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica Spremembe in dopolnitve 4 (UGSO, št. 18/19 z dne 5. 4. 2019), ki je bil sprejet dne 
28. 3. 2019 

15. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica Spremembe in dopolnitve 8, (UGSO, št. 37/19 z dne 9.8. 2019), ki je bil sprejet dne 
31. 7. 2019. 

16. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - 
Slivnica Spremembe in dopolnitve 7 (v postopku priprave in sprejema) 

 
spreminja in dopolnjuje svoj prostorski dokument zaradi: 

1. izvedbene pogoje v EUP SL20, ki bodo omogočili pospešeno pozidavo območja – opustitev 
faz, 

2. vrnitev območij gozdov, ki so bili predvideni za usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč 
v predhodno namensko rabo prostora – uskladitev z dejansko rabo, 

3. zaokrožitev stavbnih zemljišč ob severnem robu proizvodnega območja EUP HO14/1, zaradi 
širitve obstoječe dejavnosti, 

4. vključitev razvojne pobude ob planinskem domu Jelka, 
5. uskladitev neskladnosti v namenski rabi prostora, nastalih v postopku sprejema osnovnega 

OPN. 
 

Spremembe in dopolnitve vplivajo na besedilo odloka in na spremembe in dopolnitve grafičnega 
dela odloka v strateškem in izvedbenem delu. 
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Spremembe in dopolnitve vplivajo tudi na dopolnjevanje posameznih prilog k odloku.  
 
Občina je na osnovi navedenih dejstev, v skladu z določbami 46 -52. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09 – ZPNačrt-A, 80/10 - ZUPUDPP 
(106/10 – popravek), 43/11 – ZKZ-C, 57/12 – ZPNačrt-B, 57/12 - ZUPUDPP-A in 109/12 – ZPNačrt-
C, 35/13 – skl. US, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO,  61/17 ZUreP-2), sprejela odločitev, da bo 
postopek sprememb in dopolnitev vodila po rednem postopku. 
 

2. OPIS IN PREDPRIPRAVA POSTOPKA  
 
Občina je po sprejetju sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta s spremembo 
namenske rabe na delu površin, za katere je bil podan predlog za pripravo državnega prostorskega 
načrta za posodobitev Letališča Edvarda Rusjana Maribor v Slivnici (v nadaljevanju LERM), z 
manjšimi dopolnitvami SDOPN2 in uskladitvijo postopkov v fazi pridobivanja različnih dovoljenj v 
prostor, omogočila začetek gradnje I. faze v EUP SL20.  
 
Investitor v EUP SL20, Magna Steyr d.o.o., pa je v času izgradnje objektov iz prve načrtovane faze, 
zaradi povpraševanja po naročilih iz načrtovane dejavnosti, spremenil hitrost poteka izgradnje 
naslednjih faz in vse načrtovane objekte združil v skupno investicijsko fazo ter občini predlagal, da 
veljavni prostorski dokument dopolni in spremeni tako, da bo takšna hitrost gradnje omogočena. 
 
Občina je s spremembami in dopolnitvami prostorskega akta želela izpolniti tudi obljubo iz 
usklajevanja, po kateri bi zagotovila površine za usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč v 
sosednjih občinah, in s tem ohranila »Rogoški gozd«, pod pogoji, ki so sprejemljivi za ekonomsko 
upravičenost izvajanja agromelioracij na izkrčenih zemljišč in obogatitev z vrhnjimi površinami prsti, 
odkopanimi na območju gradbišča. 
 
Kot posledica postopkov za pridobitev zemljišč v območju EUP SL20 in izkazanega zanimanja 
podjetja Pomgrad d.o.o. kot prevzemnika proizvodnih linij nekdanjega Stavbarja v stečaju v Spodnjih 
Hočah, ki so v bližini samega gradbišča, pa je občina v postopek SDOPN7 vključila tudi manjšo 
širitev gospodarske cone Sin hkrati izvajalca gradnje v EUP SL20, ki z bližino gradbišča in z 
vzpostavitvijo dodatnih linij za predizdelane konstrukcijske elemente za   
 
Župan Občine Hoče – Slivnica je zato dne 11. aprila 2018, v skladu z določili 46. člena ZPNačrt-a, in 
na osnovi 30. člena Statuta Občine Hoče – Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10), sprejel Sklep o začetku 
postopka priprave sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica, 
sedme spremembe in dopolnitve, štev. 350-9/2018-001, ki je bil objavljen v Medobčinskem uradnem 
vestniku št. 13/18, dne 13. 04. 2018. 
 
Po objavi sklepa je občina, po nasvetu pripravljavca DPN za območje LERM, iz katerega so bile 
izvzeta območja lokalnega pomena, vključila v strateški del tudi dolgoročni strateški razvoj letališča, 
ki pa ne vpliva na spremembe in dopolnitve izvedbenega dela OPN v tem postopku. Ker ta vsebina 
ni bila vključena v sklep o pripravi postopka sprememb in dopolnitev SDOPN7 in občina s sklepom o 
pripravi postopka sprememb in dopolnitev številka 8 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče 
– Slivnica, vključuje to vsebino, občina po priporočilih pristojnih NUP vsebino, ki opredeljuje 
dolgoročni strateški razvoj letališča, umika iz postopka sprememb in dopolnitev SDOPN7. 
 
Občina je na predlog izvajalcev šolskih in obšolskih dejavnosti v centru, ki zajema območje 
planinskega doma Jelka, vključila v postopek tudi pobudo predlagateljev za širitev nastanitvenih 
zmogljivosti v tem centru z prestavitvijo etnoloških objektov, ki bi jim ustrezno spremenili 
namembnost za izvajanje teh dejavnosti, za kar je predviden sprejem podrobnega občinskega 
prostorskega akta. 
 
V postopek SDOPN7 pa je dodatno vključila odpravo dveh neskladnosti, ki izhajata iz postopka 
priprave in sprejema osnovnega OPN Občine Hoče – Slivnica in pomenita uskladitev namenske 
rabe, kar je občina poskušala uskladiti že v postopku SDOPN6, ki ga vodi po skrajšanem postopku, 
vendar po mnenju pristojnega NUP v takšnem postopku ni možno spreminjati namenske rabe, niti 
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odpraviti napake, ki je nastala v postopku sprejemanja odloka. 
 
Občina bo obe dodatni vsebini, vključeni v postopek sprememb po objavi sklepa, v primeru 
sprejemljivosti te vsebine, vključila v dopolnitev sklepa. 
  
Gradivo osnutka SDOPN7 je pripravljeno v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in 10. priporočili 
za pripravo gradiv pri spremembah in dopolnitvah občinskih prostorskih načrtov, ki jih je izdalo 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja dne 18.5.2015, št. 
35032-10/2015/1-1092-02. 
 
Ker je bil sklep o pripravi sprememb in dopolnitev objavljen pred uveljavitvijo nove prostorske 
zakonodaje, se je občina odločila, da bo postopek vodila po predpisih, veljavnih v času objave 
sklepa. 
 
 

3. OPIS SPREMEMB  
 
Občina je vse pobude za spremembe in dopolnitve OPN, ki jih je vključila v SDOPN7, opisala v 
skladu z navodili za pripravo gradiva za začetek postopek sprememb in dopolnitev občinskega 
prostorskega načrta. 

3.1 SPREMEMBE V STRATEŠKEM DELU BESEDILA ODLOKA  

Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na usmeritve v strateškem delu OPN, so navedene v 
naslednji PREGLEDNICI št. 1.  

PREGLEDNICA 1: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE USMERITEV V STRATEŠKEM DELU OPN  

ŠT. 
SD7  

DEL OPN, KI SE 
SPREMINJA 

OPIS SPREMEMBE  RAZLOG 
SPREMEMBE 

UTEMELJITEV 
SPREMEMBE 

1 2. člen (vsebina 
sprememb in 
dopolnitev odloka), 
(3) odstavek, vse 
točke. 

Navedba vsebine je 
dopolnjena s 
spremembami v 
grafičnem delu 
SDOPN7 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta v 
grafičnem delu s 
predlaganimi 
spremembami 

Predpisi s področja 
priprave OPN  

2 3. člen (obvezne 
priloge OPN Hoče-
Slivnica), (1) 
odstavek, točka 2, 3 

Navedba vsebine je 
dopolnjena s 
spremembami v 
prilogah k delu 
SDOPN7 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta s 
predlaganimi 
spremembami v 
prilogah 

Predpisi s področja 
priprave OPN 

3 23. člen (zasnova 
omrežja in objektov s 
področja 
elektronskih 
komunikacij in 
energetike), (3) 
odstavek, točka 2, 3 

Dopolnitev s 
predvidenimi 
kabliranji DV 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi pristojnega 
NUP-Elektro 

Predpisi s področja 
priprave OPN 

4 25. člen (odvajanje 
in čiščenje odpadne 
vode), (2) (3) 
(4)odstavek,  

Dopolnitev s pogojui 
za odvajanje in 
čiščenje odpadnih 
vod  

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi pristojnega 
NUP Nigrad 

Predpisi s področja 
priprave OPN 

5 31.a. člen 
(načrtovanje 
prostorskih ureditev 
in posegov v prostor 

Dodana širitev ob 
Centru šolskih in 
obšolskih dejavnosti 
Jelka 

Širitev nočitvenih 
zmogljivosti ob domu 
Jelka s prestavitvijo 
etnološke gradnje 

Predpisi s področja 
priprave OPA / 
podana pobuda z 
opisom 
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zunaj območja 
naselja(), (2) 
odstavek, točka 1 

namembnosti 

6 39. člen (usmeritve 
za razvoj v območju 
krajine Dravskega 
polja), (2) odstavek,  

Uskladitev pojma 
podtalnica 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi pristojnega 
NUP NIJZ 

Predpisi s področja 
priprave OPN 

3.2 SPREMEMBE V IZVEDBENEM DELU BESEDILA ODLOKA  

Spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na prostorske izvedbene pogoje v izvedbenem delu OPN, 
so navedene v naslednji preglednici:  

 
PREGLEDNICA 2: SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PIP-ov V IZVEDBENEM DELU OPN  

SD7 
v IZV. 
DELU 

DEL OPN, KI SE 
SPREMINJA 

OPIS SPREMEMBE  RAZLOG 
SPREMEMBE 
 

UTEMELJITEV 
SPREMEMBE 

7 63. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji glede 
lege objektov) odstavek 
(13) 

Dopolnitev vsebine po 
pripombah NUP 

Pripombe v mne1- 
NUP vode 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

8 64. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji o velikosti 
objektov), (42) odstavek,  

Uskladitev pojma 
podtalnica 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

9 75. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji za 
gradnjo in urejanje 
cestnega prometa ), (16) 
odstavek,  

Uskladitev pojma 
meteorna voda 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

10 77. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji za 
gradnjo in urejanje 
železniškega omrežja ), 
(4) odstavek,  

Dopolnitev vsebine po 
pripombah NUP 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
železnice 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

11 79. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji za 
gradnjo in urejanje 
kanalizacijskega omrežja), 
(2) (11) odstavek,  

Dopolnitev vsebine po 
pripombah NUP 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
NIGRAD 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

12 82. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji za 
gradnjo in urejanje 
elktroenergetskega 
omrežja), (16-
18)odstavek,  

Dopolnitev vsebine po 
pripombah NUP 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
ELEKTRO MB 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

13 89. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji za 
varstvo tal), (6) odstavek,  

Uskladitev pojma 
podtalna voda 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 
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pristojnega NUP 
NIJZ 

14 92. člen (skupni prostorski 
izvedbeni pogoji za 
varstvo voda), (2) 
odstavek,  

Uskladitev pojma 
podtalna voda 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

15 99. člen skupni prostorski 
izvedbeni pogoji (glede 
varovanja zdravja: 
varovanje pred hrupom), 
(26) odstavek,  

Dopolnitev vsebine po 
pripombah NUP 

Dopolnitev 
veljavnega 
dokumenta po 
pripombi 
pristojnega NUP 
DARS 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

16 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za vrste 
dopustnih gradenj), (2) 
odstavek, točka 1. 

Dodano besedilo, ki 
omogoča izvedbo del 
zaradi posodabljanja 
tehnoloških postopkov 
in pripombe NUP 

Upoštevanje 
dejstva, da so 
objekti prve faze v 
času SDOPN7 že 
obstoječi objekti 

Predpisi s 
področja 
graditve 
objektov  

17 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za načrtovane 
objekte in površine), (4) 
odstavek, točka 1 

Črtanje etapnosti 
gradnje po fazah in 
uskladitev 
namembnosti ter 
velikosti objektov z 
dopolnjeno idejno 
zasnovo iz vodilne 
mape za naslednjo 
fazo 

Upoštevanje 
dejstva, da so 
objekti prve faze v 
času SDOPN7 že 
obstoječi objekti, 
razen objektov, ki 
se bodo na 
območju prve faze 
izgradnje gradili v 
sklopu naslednje 
faze izgradnje 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja za 
naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje  

18 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za načrtovane 
objekte in površine), (4) 
odstavek, točka 2, 3, 4 

Črtanje etapnosti 
gradnje po fazah in 
uskladitev 
namembnosti ter 
velikosti objektov z 
dopolnjeno idejno 
zasnovo iz vodilne 
mape za naslednjo 
fazo 

Združitev 
nadaljevanja 
gradnje v eno fazo 
in uskladitev PIP-
ov o velikosti z 
velikostjo in 
namembnostjo po 
projektni 
dokumentaciji za 
posamezen objekt 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja za 
naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje  

19 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za 
arhitekturno oblikovalske 
rešitve prostorskih 
ureditev), (5) odstavek, 
točka 7, podtočka b 

Uskladitev navedbe 
kategorije ceste, ki 
poteka ob vzhodnem 
robu SL20 

Odprava napake iz 
podanega mnenja 

Predpisi o 
kategorizaciji 
državnega 
cestnega 
omrežja-  

20 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za  
parcelacijo), (7) odstavek,  

Uskladitev načrta 
parcelacije po 
združitvi etapnosti  
gradnje v eno 
naslednjo fazo in 
opredelitvi objektov po 

Dopolnitev 
parcelacijskega 
načrta na območju 
znanega 
investitorja zaradi 
opredelitve površin 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja za 
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namembnosti vSL20 k posameznemu 
objektu 

naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje 

21 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP etapnost 
gradnje), (8) odstavek 

opredelitev območja 
SL20 po 
namembnosti gradnje 
posameznih objektov 
in dopustnega 
prepletanja 
namembnosti 

Prilagajanje 
prvotne zasnove 
pospešene hitrosti 
gradnje z 
možnostjo 
nadomeščanja 
posameznih 
objektov v skladu s 
potrebami investit. 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja za 
naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje-
opredelitev 
odstopanj 

22 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_varstvo vodnih 
virov), (12) odstavek 

Uskladitev pojmov po 
pripombi NUP 

Prilagajanje 
prvotne zasnove 
pospešene hitrosti 
gradnje z 
možnostjo 
nadomeščanja 
posameznih 
objektov v skladu s 
potrebami 
investit.in 
dopolnitev vsebine 
po pripombah NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja za 
naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje-
opredelitev 
odstopanj 

23 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP varstvo 
vodnih virov), (13) 
odstavek 

Dodan PIP za 
preveritev 
sprejemljivosti po 
posameznih objektih 

Prilagajanje 
prvotne zasnove 
pospešene hitrosti 
gradnje z 
možnostjo 
preveritve 
sprejemljivosti 
posameznih 
objektov s stališča 
varstva vodnih 
virov 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
varovanja 
okolja-
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

24 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP ohranjanja 
narave), (16) odstavek 

Črtani EUP, v katere 
se zaradi ohranjanja 
»rogoškega gozda« 
ne bo posegalo  

Zagotavljanje 
površin za 
nadomestna 
zemljišča izven 
Občine Hoče-
Slivnica 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
dogovor o 
zagotovitvi 
površin v Občini 
Kidričevo 

25 137. a člen Rešitve in 
ukrepi za obrambo ter 
varstvo pred naravnimi in 
drugimi nesrečami, 
vključno z varstvom pred 
požarom), (27) odstavek 

Dopolnitev vsebine po 
pripombi NUP  

Pripomba 
pristojnega NUP -
MO 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja za 
naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje- 

26 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 

Zamenjava faznosti 
območja s faznostjo 
objektov  

Uskladitev PIP s 
pogoji pospešene 
hitrosti izgradnje s 
potrebnim 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
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Slivnici_PIP glede 
priključevanja objektov na 
GJI in grajeno javno 
dobro), (28) odstavek 

priključevanjem 
objektov 

pridobitev 
dovoljenja za 
naslednjo 
(združeno) fazo 
izgradnje- 

27 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za 
priključevanje na cestno 
infrastrukturo), (29) 
odstavek 

Zamenjava faznosti 
območja s  faznostjo 
objektov ter odprava 
napake pri 
kategorizaciji državnih 
cest 

Uskladitev PIP s 
pogoji pospešene 
hitrosti izgradnje s 
potrebnim 
priključevanjem 
objektov in odprava 
napake 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja – 
predpisi kat drž. 
cest 

28 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za železniško 
omrežje), (31) odstavek 

Slovnična uskladitev 
povedi 

Odprava 
redakcijske napake 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

29 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za vodovod), 
(34) odstavek 

Dopolnitev vsebine po 
pripombi NUP  

Pripomba 
pristojnega NUP –
MB Vodovod 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

30 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za 
kanalizacijsko omrežje), 
(36) odstavek 

Dopolnitev vsebine po 
pripombi NUP  

Pripomba 
pristojnega NUP –
MB NIGRAD 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

31 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za Plinovodno 
omrežje), (40) odstavek 

Dopolnitev vsebine po 
pripombi NUP  

Pripomba 
pristojnega NUP –
MB NIGRAD 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN 

32 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP za dopustna 
odstopanja od načrtovanih 
rešitev), (44) odstavek 

Dopolnitev PIP z 
dopustnostjo 
odstopanja po 
ugotovitvah analize 
tveganja v fazi 
projektne 
dokumentacije 

Dopustitev 
dodatnih 
sprememb po anlizi 
tveganja za 
posamezen objekt 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

33 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP o vplivih in 
povezavah s sosednjimi 
enotami urejanja prostora 
v širšem proizvodnem 
območju), (46) odstavek 

Zamenjava faznosti 
območja s faznostjo 
objektov ter odprava 
napake pri 
kategorizaciji državnih 
cest 

Uskladitev PIP s 
pogoji pospešene 
hitrosti izgradnje s 
potrebnim 
priključevanjem 
objektov in odprava 
napake 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja – 
predpisi kat drž. 
cest 

34 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 

Dopolnitev s PIP o 
prestavitvi potoka po 
združitvi faznosti 

Opredelitev 
potrebnosti 
prestavitve po 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN-
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SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP o vplivih in 
povezavah s sosednjimi 
enotami urejanja prostora 
v širšem proizvodnem 
območju), (47) odstavek 

izgradnje združitvi faz IDZ za 
pridobitev 
dovoljenja 

35 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP o vplivih in 
povezavah s sosednjimi 
enotami urejanja prostora 
v širšem proizvodnem 
območju), (49) odstavek 

odprava napake pri 
kategorizaciji državnih 
cest 

odprava napake Predpisi kat drž. 
cest 

36 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_PIP o vplivih in 
povezavah s sosednjimi 
enotami urejanja prostora 
v širšem proizvodnem 
območju), (51) odstavek 

Črtani EUP, v katere 
se zaradi ohranjanja 
»rogoškega gozda« 
ne bo posegalo  

Zagotavljanje 
površin za 
nadomestna 
zemljišča izven 
Občine Hoče-
Slivnica 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
dogovor o 
zagotovitvi 
površin v Občini 
Kidričevo 

37 137. a člen (posebni PIP 
za gradnjo in posege v 
proizvodnem območju 
SL20 ob letališču v 
Slivnici_dopustna 
odstopanja od načrtovanih 
rešitev), (54) odstavek 

Opredelitev 
sprememb v grafični 
prilogi 137.a člena  

Uskladitev zaradi 
združevanja faz in 
natančnejše 
opredelitve 
objektov v 
preloženi 
dokumentaciji za 
pridobitev GD 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
IDZ za 
pridobitev GD 
za naslednjo 
fazo gradnje 

38 137. a člen (novi odstavek 
o zamiku objektov južno 
od meje možnega 
onesnaženja podtalne 
vode), (54) odstavek 

Opredelitev dopolnitev 
vsebine po AT  

Pripombe NUO-
vode v 
usklajevalnem 
postopku 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
IDZ za 
pridobitev GD 
za naslednjo 
fazo gradnje 

39 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (1) 
odstavek,  

Dopolnitev omilitvenih 
ukrepov med gradnjo 
po AT  

Pripomba NUP-
vode in dopolnjena 
AT 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

40 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (2) odstavek 

Dopolnitev omilitvenih 
ukrepov med gradnjo 
po AT 

Pripomba NUP-
vode in dopolnjena 
AT 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

41 137. b člen (omilitveni Dopolnitev omilitvenih Pripomba NUP- Predpisi s 
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ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (3) odstavek 

ukrepov med gradnjo 
po AT 

vode in dopolnjena 
AT 

področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

42 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (3) odstavek 

Pripomba NUP-NIJZ 
in dopolnjena AT 

Pripomba NUP-
NIJZ in dopolnjena 
AT 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

43 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (4) 
odstavek, točka 5 

Opredelitev 
materialov, s katerimi 
je dopustno 
nadomestiti oblogo iz 
nerjavečega jekla 

Dopustitev 
možnosti gradnje z 
novejšimi materiali 
na 
vodovarstvenem 
območju, ki 
zagotavljajo enako 
varnost podtalnice 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

44 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (5) 
odstavek,  

Dopolnitev vsebine 
OPN 

Opredelitev 
materialov za 
cevne povezave 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

45 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov), (6) 
odstavek,  

Dopolnitev vsebine 
OPN 

Pripomba NUP Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

46 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov-zunanje 
površine), (7) odstavek, 
točka 1 

Natančnejša 
opredelitev obdelave 
stikov med podlago in 
robniki na zunanjih 
transportnih, 
skladiščnih in 
parkirnih površinah 

Opredelitev 
zahteve po 
vodotesnosti 
horizontalnih stikov 
med različnimi 
materiali 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

47 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 

Natančnejša 
opredelitev odvodnje 
površin 

Opredelitev 
zahteve po 
vodotesnosti 
horizontalnih stikov 
med različnimi 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
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stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov-med 
obratovanjem), (8) 
odstavek, točka 1 

materiali analiza 
tveganja 

48 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov-med 
obratovanjem), (10) 
odstavek,  

Natančnejša 
opredelitev ukrepov 
za nevarnih odpadkov 

Opredelitev 
nevarnih odpadkov 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

49 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov-med 
obratovanjem), (11) 
odstavek,  

Natančnejša 
opredelitev ukrepov 
za ponikanje 
meteornih voda v 
podzemne vode 

Ponikanje 
padavinskih vod v 
podzemne vode 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

50 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje dobrega 
stanja podzemnih voda in 
ohranjanje kakovosti 
vodnih virov-med 
obratovanjem), dodan nov 
(11a) odstavek,  

Ukrepi v primeru 
požara 

Opredelitev 
ukrepov 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

51 137. b člen (Ukrepi v 
primeru razlitja v času 
obratovanja – ekološka 
nesreča), (12) odstavek,  

Ukrepi v primeru 
ekološke nesreče 

Opredelitev 
ukrepov 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN, 
varstva okolja in 
dopolnjena 
analiza 
tveganja 

52 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje kakovosti 
površinskih voda), (14) 
odstavek, točka 4 

Opredelitev subjekta, 
ki je dolžan nositi 
stroške prestavitve 
dela Polanskega 
potoka 

Odprava 
redakcijske 
napake, nosilec 
stroškov je 
investitor in ne 
pripravljavec plana 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN,  

53 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za racionalno rabo 
naravnih virov z 
ohranjanjem najboljših 
kmetijskih zemljišč), (16) 

Opredelitev pogojev 
za zagotavljanje 
površin za 
usposobitev 
nadomestnih 
kmetijskih površin 

Opredelitev PIPov, 
po katereih bo 
usposobitev 
nadomestnih 
kmetijskih zemljišč 
zagotovljena v 
Občini Kidričevo 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
dogovor o 
zagotovitvi 
površin v Občini 
Kidričevo 
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odstavek, točka 1, 2, 4 
54 137. b člen (omilitveni 

ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za racionalno rabo 
naravnih virov z 
ohranjanjem najboljših 
kmetijskih zemljišč), (19) 
odstavek, točka 1,  

Uskladitev površin na 
katerih se zagotovi 
usposobitev 
nadomestnih 
kmetijskih zemljišč 

Prenos površin za 
usposobitev 
nadomestnih 
kmetijskih zemljišč 
v Občino Kidričevo 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
dogovor o 
zagotovitvi 
površin v Občini 
Kidričevo 

55 137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje narave- med 
gradnjo), (22) odstavek, 
točka 1,  

Uskladitev omilitvenih 
ukrepov po združitvi 
naslednjih faz gradnje 
v enotno fazo 

zahteva investitorja 
po pospešitvi 
izgradnje celotnega 
kompleksa 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
ohranjanja 
narave 

 
56 

137. b člen (omilitveni 
ukrepi pri poseganju v 
proizvodno območje SL20 
_PIP o omilitvenih ukrepih 
za ohranjanje narave- med 
gradnjo), (23) odstavek, 
točka 2,  

Uskladitev omilitvenih 
ukrepov po združitvi 
naslednjih faz gradnje 
v enotno fazo s 
faznostjo gradnje 
posameznih objektov 

zahteva investitorja 
po pospešitvi 
izgradnje celotnega 
kompleksa 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
ohranjanja 
narave 

57 137. c člen (spremljanje 
stanja okolja v 
proizvodnem in vplivnem 
okolju SL20 ob letališču v 
Slivnici-kmetijska 
zemljišča), (8) odstavek,  

Sprememba pogojev 
za usposobitev 
nadomestnih 
kmetijskih površine za 
gradnjo posameznih 
objektov 

Prilagoditev 
pogojev za 
združitev faz in 
usposabljanje 
zemljišč po 
funkcionalnih 
površinah za 
posamezne objekte 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
varstvo 
kmetijskih 
zemljišč 

58 137. d člen posebni PIP za 
gradnjo in posege v 
gospodarski coni HO 
10/1), (40) odstavek,  

Uskladitev pojmov z 
zakonskimi predpisi 

Pripomba NUP –
zdravje NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
zdravja 

59 137. e člen posebni PIP za 
gradnjo in posege na 
Letališču Edvarda Rusjana 
v Slivnici, v EUP SL 13/3 
in SL 13/4)), (40) 
odstavek,  

Uskladitev pojmov z 
zakonskimi predpisi 

Pripomba NUP –
zdravje NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
zdravja 

60 144 člen (kazalci za 
spremljanje stanja okolja), 
(40) odstavek,  

Uskladitev pojmov z 
zakonskimi predpisi 

Pripomba NUP –
zdravje NIJZ 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN in 
zdravja 

61-1 PRILOGA 1, vrstica HO 
14/2, v  

Črtanje parcel 
arheološkega 
najdišča, ki ne posega 
v zo območje 

Pripomba NUP-
železnice 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN  

61-2 PRILOGA 1, nova vrstica 
za vrstico HO 14/7, v 
kateri je opredeljena 
podenota HO 14/8 

Opredelitev pogojev 
za pripravo OPPN v 
območju razširitve IG 
cone HO14 

Predlog širitve 
cone za potrebe 
širitve proizvodnje 
na območju 
Stavbarja 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN  

61-3 PRILOGA 1, nova vrstica 
za vrstico LE 08, v kateri 

Opredelitev pogojev 
za pripravo OPPN v 

Predlog širitve 
turističnega 

Predpisi s 
področja 
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je opredeljena podenota 
LE 09 

območju razširitve BT 
cone LE 05 

območja za 
potrebe nočitvenih 
zmogljivosti ob 
domu Jelka 

priprave OPN  

62 PRILOGA 2, (Seznam 
enot in podenot urejanja 
prostora z dodatnimi 
prostorskimi izvedbenimi 
pogoji za odprti prostor), 
prva in druga vrstica 
preglednice 

Uskladitev namenske 
rabe po posameznih 
EUP 

Uskladitev 
predlaganih 
spremembah 
PNRP v odprtem 
prostoru 

Predpisi s 
področja 
priprave OPN  

 

3.3 SPREMEMBE V GRAFIČNEM DELU IZVEDBENEGA DELA 

Pobude za spremembo namenske rabe, ki ne vpliva posebej na posamezne člene v veljavnem 
OPN, ampak le na spremembe in dopolnitve Priloge 1 in Priloge 2 k odloku, je občina prikazala v 
spodnji preglednici.  
 
PREGLEDNICA 3: SEZNAM SPREMEMB NAMENSKE RABE PROSTORA IN ENOT UREJANJA PROSTORA – 

ŠT. 
POB  

OPIS SPREMEMBE SD2 
EUP 
OZN 

EUP 
SD7 

PNRP 
OZN 

PNRP 
SD7 

TIP SPREMEMBE 

1 
Širitev območja turizma za izvajanje 
turističnih in obšolskih dejavnosti LE05 

VP 05 LE 09 G BT Hočko Pohorje, B - 
širitev obstoječe 
dejavnosti 

2 
Širitev območja gospodarske cone HO14/1 

DP 53 HO 14/8 K1 IG Spodnje Hoče, A - 
širitev obstoječe 
dejavnosti 

3 Krčitev gozda za usposobitev nadomestnih 
kmetijskih zemljišč za pobudo 2 

DP 114 DP 118 G K1 Slivnica, B - širitev 
obstoječe dejavnosti 

4 
Uskladitev za dejansko rabo-vrnitev 
površin za nadomestna kmet. zemljišča 

DP 113 DP 113 K1 G Rogoza, D - 
uskladitev z 
dejanskim stanjem 

5 
Uskladitev za dejansko rabo-vrnitev 
površin za nadomestna kmet. zemljišča 

DP 35 DP 35 K1 G Rogoza, D - 
uskladitev z 
dejanskim stanjem 

6 
Uskladitev za dejansko rabo-vrnitev 
površin za nadomestna kmet. zemljišča 

DP 07 DP 07 K1 G Rogoza, D - 
uskladitev z 
dejanskim stanjem 

7 Odprava neusklajenosti iz postopka 
osnovnega OPN v namenski rabi prostora 

DP 82 HO 07 K1 G Spodnje Hoče, D – 
tehnični popravek 

8 Odprava neusklajenosti iz postopka 
osnovnega OPN v namenski rabi prostora 

SVP 07 LE 07 K1 G Slivniško Pohorje, D 
- tehnični popravek 

 
4. OBRAZLOŽITEV SPREMEMB  

 
Spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče- Slivnica, ki se nanašajo na postopek sprememb št. 7 
so obrazložene v nadaljevanju postopka. 
 
V postopek so vključene tudi spremembe PIP-ov, ki potekajo po skrajšanem postopku v 
spremembah in dopolnitvah št. 6 OPN Občine Hoče- Slivnica in ne vplivajo na spremembe in 
dopolnitve po postopku, navedenem v gornjem odstavku. 

4.1 SPREMEMBE V UVODNEM DELU BESEDILA ODLOKA  

Spremembe v uvodnem delu besedila odloka, ki so navedene v PREGLEDNICI 1, v vrstici 1 
(označba vrstice v PREGLEDNICAH 1 in 2 je enaka številki odstavka v 2. členu amandmajskega 
dela odloka), pomenijo le na dopolnitev grafičnega dela OPN, kjer je z oznako »sprememba SD7« 
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opozorjeno, da se je grafični del odloka pri navedeni vsebini spreminjal ali dopolnjeval v tem 
postopku. 
 
Enako velja za dopolnitev obveznih prilog k OPN, in so navedene v drugi vrstici PREGLEDNICE1. 
 

4.2 SPREMEMBE V STRATEŠKEM DELU BESEDILA ODLOKA  

Oznaka obrazložitve Sprememb in dopolnitev v strateškem delu besedila odloka, je enaka številki 
odstavka v 2. členu amandmajskega dela odloka),. 
 
Pri tem so v vrstici 1 in 2 navedene spremembe v Uvodnem delu odloka, vrstica 3 pa dopolnjuje 
usmeritve, po kateri bi bilo za potrebe izvajanja obšolskih dejavnosti v Planinskem domu Jelka, 
omogočena gradnja etnološkega naselja za povečanje nočitvenih zmogljivosti.  
 
Občina je iz osnutka SDOPN7 na predlog NUP umaknila usmeritve za strateški razvoj Letališča 
Edvarda Rusjana Maribor, ki bodo poleg razvojnih dejavnosti letališča, omogočale tudi umestitev 
spremljajočih dejavnosti lokalnega pomena. 

4.3 SPREMEMBE V IZVEDBENEM DELU BESEDILA ODLOKA  

Spremembe in dopolnitve v izvedbenem delu besedila odloka, ki so navedene v PREGLEDNICI 2 
od točke 12 do točke 27 (označba vrstice v PREGLEDNICAH 1 in 2 je enaka številki odstavka v 2. 
členu amandmajskega dela odloka), spreminjajo prostorske izvedbene pogoje, zaradi 
spremenjenega pristopa v izgradnji kompleksa po zaključenih etapah, saj investitor želi zaradi 
obveznosti iz naročil, v čim krajšem času zgraditi celotni industrijski kompleks z zaključeno 
avtomobilsko proizvodno linijo, ne le za posamezne faze proizvodnje v zaključenih etapah, kot je 
bilo načrtovano ob sprejemu SDOPN2. 

4.3.1. SPREMEMBE POSEBNIH PIP-OV ZA GRADNJO IN POSEGE V PROIZVODNEM OBMOČJU SL20 (137. a člen) 

Po pridobitvi gradbenega dovoljenja za prvo etapo (fazo) izgradnje avtomobilskega kompleksa 
Magna Steyr d.o.o. Slovenija, je investitor pričel z gradnjo na območju, za katerega so pridobljeni 
dokumenti za poseganje v prostor. 
 
Prva faza gradnje, s spremembami v okviru opredeljenih dopustnih odstopanj ali odstopanj zaradi 
izboljšave tehnološkega procesa, po SDOPN2 in SDOPN5, je tako izvedena in se v spremembah 
opredeli z določitvijo PIP-ov na obstoječih objektih. 
 
Za drugo - združeno fazo nadaljevanja izgradnje je investitor predložil občini projektno 
dokumentacijo v fazi IDZ za širitev proizvodnje, z vodilno mapo, ki jo je izdelalo podjetje BIRO-BIRO 
d.o.o. Maribor, pod številko projekta 05/2018, v marcu 2018. 
 
Občina je z vsebino poglavij, ki se nanašajo na namembnost objektov, velikost objektov, lego 
objektov v prostoru, dopustnost gradnje GJI omrežij in naprav ter dopustna odstopanja v 
namembnosti, uskladila PIP v vseh vsebinah, ki jih je po predloženi dokumentaciji potrebno 
spremeniti ali dopolniti. 
 
Združevanje II., III. In IV. faze v skupno naslednjo fazo pa spreminja tudi pogoje, ki so bili v 
veljavnem odloku opredeljeni po posameznih fazah, zlasti zagotavljanje površin za usposobitev 
nadomestnih kmetijskih zemljišč, ki jih bo občina v skladu z veljavnim odlokom in po dogovoru s 
sosednjimi občinami zagotovila izven območja občine Hoče –Slivnica. 
 
Pomembna sprememba v tem členu odloka je tudi opredelitev, da je potrebno sprejemljivost 
posameznega objekta preveriti z dodatno Analizo tveganja v fazi izdelave projektne dokumentacije 
za pridobitev dovoljenja za poseg v prostor.  
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Kot posledica vseh navedenih sprememb ni dopolnitev 137. a člena Je dopolnjen tudi grafični prikaz 
pogojev na dodatnem Grafičnem delu izvedbenega dela OPN za EUP SL20. 
 

4.3.2. SPREMEMBE OMILITVENIH UKREPOV PRI POSEGANJU V PROIZVODNO OBMOČJE SL20 (137. b člen) 

Najpomembnejši spremembi omilitvenih ukrepov v veljavnem odloku, se nanašata na omilitvene 
ukrepe za ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda in ohranjanje kakovosti vodnih virov med 
obratovanjem, ki spreminjata sprotne potrebe proizvodnje po količinah, za kakovost podtalnice in 
vodnih virov nevarnih snovi.  
 
Po strokovni obrazložitvi in dopolnjeni Analizi tveganja, je uporaba in skladiščenje nevarnih količin 
na območju sprejemljivo zgolj za sprotne potrebe proizvodnega procesa in mora biti urejeno v 
skladu z veljavnimi predpisi. Navedba iz AT »Kot sprotne potrebe proizvodnje zraven količin za 
zagotavljanje nemotenega proizvodnega procesa smatramo tudi skladiščenje dolgoročnejših zalog v 
količini npr. 2-dnevne porabe posamezne nevarne snovi v proizvodnem procesu, namenjene 
preprečevanju motenj v proizvodnji v primeru nepredvidenih težav pri sprotni dobavi potrebnih 
substanc. Ocena potrebne količine tovrstnih zalog temelji na predpostavkah izpada dobave zaradi 
neugodnih razmer. Dejanski čas za nadomestitev omenjenih izpadov v dobavi je lahko tudi 
drugačen, v kolikor upravljalec obrata poda upravičeno obrazložitev specifičnih pogojev dobave 
nevarnih snovi.« 
 
Druga sprememba omilitvenih ukrepov za ohranjanje dobrega stanja podzemnih voda in ohranjanje 
kakovosti vodnih virov, pa dopušča izdelavo vodotesnosti tal v skladiščnih prostorih za nevarne 
snovi, poleg nerjavečega jekla tudi druge materiale, ki imajo z vidika vodotesnosti ter kemijske in 
korozijske odpornosti enako učinkovitost, če je to dokazano v postopku okoljevarstvenega 
dovoljenja. 
 
Zaradi znanih nasprotovanj proti poseganju v Rogoški gozd, ki so nastale po uveljavitvi SDOPN2 
občine Hoče-Slivnica, pa občina po doseženem dogovoru s sosednjimi občinami, v katerih bodo 
zagotovljene površine za usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč in združitvi naslednjih faz 
izgradnje v enotno skupno fazo, pa so spremenjeni tudi pogoji za zagotavljanje površin za 
usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč. 
 
Omilitveni ukrepi ohranjanja narave pa ostajajo +enaki, kot so bili podani, spremeni pa se zaporedje 
po združitvi izvedbenih faz. 

4.3.3. SPREMEMBE UKREPOV SPREMLJANJA STANJA OKOLA PRI POSEGANJU V OBMOČJE SL20 (137. c člen) 

Zaradi spremljanja združevanja naslednjih faz izgradnje kompleksa in zagotavljanja površin za 
usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč na območju sosednjih občin, se prilagodijo pogoji za 
spremljanje izpolnjevanja in stanja teh ukrepov. 

4.4 SPREMEMBE V PRILOGI 1 

4.4.1. ŠIRITEV OBMOČJA TURIZMA OB PLANINSKEM DOMU JELKA 

Občina je na pobudo izvajalcev dejavnosti turizma in obšolskih dejavnosti, ki so zaradi 
povpraševanja po njihovem programu in dejavnostih, prisiljeni predlagati razvoj ponudbene 
zmogljivosti ali dejavnost preseliti na drugo lokacijo, povzela v tekoče spremembe in dopolnitve 
svojega prostorskega akta, saj želi obdržati dejavnost na lokaciji s petdesetletno tradicijo in dati 
investitorjem možnost, da to dejavnost nadgradijo in s tem pridobijo dodano vrednost v izvajanju 
dejavnosti. 

 
Pobudniki želijo na zemljišču, ki je v naravi gozd in meji na zemljišče počitniškega doma Jelka, 
preseliti nekaj etnoloških objektov iz bližnje okolice, kot so starejše kmečke hiše, kozolci in kašče. 
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Ta etnološki »skansen«, ki bi ga namenili občasnemu bivanju, bi uredili tako, da bi na lokaciji 
obdržali vso obstoječo kakovostno vegetacijo (gozdno naselje). S tem bi po vzoru evropskih 
turističnih destinacija nastala prva »muzejska« bivalna turistična enota v Sloveniji, povezana s 
pridelki sosednjih kmetij in nabiralništva (gozdni sadeži in zdravilne rastline). Ostali pa bi na nivoju 
manjše butične ponudbe zmogljivosti. 
 
Kulinarično ponudbo pa bi zaradi popestritve in programov, povezali z obstoječo ponudbo v 
planinskem domu. Zlasti z dejavnostjo centra obšolskih dejavnosti, saj bi zanje uredili cenejša 
»skupna« ležišča na prestavljenih kozolcih, zaprtih senikih, kaščah in podobnih stavbah. 
 
Izvajalci turistične ponudbe na planinskem domu Jelka so v zadnjih letih vlagali v izgradnjo 
prometne dostopnosti doma in povečanje energetske zmogljivosti električnega priključka, ki ju bodo 
lahko uporabili tudi pri zagotavljanju minimalne opreme. 
 
Občina je zaradi velikosti predlagane spremembe in zaradi posebnosti pri predlogih pobudnikov 
predlagala, da se pobudi izdela OPPN in predpišejo podrobni PIP, zato je pobudo opredelila kot 
novo EUP LE09 ob obstoječi EUP LE05. 
 
Občina je zaradi spremembe, ki so jih predlagali pristojni NUP, dopolnila prvotni osnutek (O) in 
spremenjeni osnutek (O1) poslala v ponovno pridobivanje mnenj1 skupaj z dopolnjenim sklepom o 
pričetku postopka. 

 

4.4.2. ŠIRITEV OBMOČJA GOSPODARSKE CONE OB SEVERNEM ROBU  

Občina je pobudo za širitev gospodarske cone HO14 ob njenem severnem robu,  ki bi povečal 
proizvodne površine najemnika površin nekdanjega Stavbarja, hkrati z že vzpostavljenimi 
proizvodnimi linijami, na katerih je že zagnala nekdanjo proizvodnjo, ki jo želi razširiti s proizvodnjo 
velikih prediizdelanih konstrukcijskih gradbenih elementov za potrebe gradbišča v EUP SL20. Zaradi 
nujnosti povečanja odlagalnih površin za potrebe sušenja izdelanih elementov predlagajo razširitev 
cone proti severu na zemljišče, ki ga lastnik ponuja kot širitveno površino in je iz dveh strani že 
opredeljena kot stavbno zemljišče in meji z južno mejo na območje najetih površin, zaradi česar bi 
se stroški opremljanja zemljišča s potrebno GJI vsaj prepolovili (dovoz dostop in priključki iz že 
obstoječega proizvodnega območja oziroma najetih površin). 
 
Za predlagano spremembo namenske rabe pa je lastnik zagotovil tudi površino za usposobitev 
nadomestnega kmetijskega zemljišča. 
 
Občina je zaradi velikosti predlagane spremembe in zaradi potreben opreme z GJI predlagala, da se  
za območje pobude izdela OPPN in predpišejo podrobni PIP, zato je pobudo opredelila kot novo 
EUP HO14/8 ob obstoječi EUP HO14/1. 
 
 

4.5 SPREMEMBE V PRILOGI 2 

V prilogi dve občina le usklajuje EUP v odprtem prostoru, na katerih se zaradi vračanja gozdov, ki so 
bili z SDOPN2 Občine Hoče –Slivnica predlaganih za krčitev, spreminja namenska raba prostora. 
 

4.6 OSTALE SPREMEMBE  

Občina je pri sprejemu osnovnega OPN (MUV 28/14) po pripravljenem predlogu izdelovalca P3, 
potrdila oziroma izpustila dve spremembi, od katerih prva je bila usklajena z NUP, ni pa zajeta v 
čistopis odloka, druga pa je zajeta v čistopis odloka kljub dejstvu, da je NUP pristojen za kmetijska 
zemljišča takšni spremembi nasprotoval. 
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Po neuspelih odpravah nastalih napak s tehničnim popravkom št. 1 in št. 3, ki jih UE Maribor ne 
upošteva, je občina poskušala napake neskladnosti zajeti v skrajšani postopek SDOPN6. 
 
Po mnenju NUP pristojnega za poselitev, pa uskladitve rabe in odpreva napak, ki imajo za posledico 
spreminjanje grafičnega dela odloka, ne morejo biti odpravljene v skrajšanem postopku sprememb 
in dopolnitev OPN.. 
 
Občina jih zato na pritisk investitorjev, ki imata dodatne stroške v postopkih pridobivanja GD, iz 
postopka SDOPN6 prenaša v postopek  SDOPN7, ki poteka po rednem postopku. 
 
Po opisu pobud in upoštevanja izdanih mnenj k OPN, pa predvideva, da bodo ocene sprejemljivosti 
v teh mnenjih le potrjene. 
 

4.6.1. USKLADITEV 7_ODPRAVA NESKLADNOSTI 

Občina je usklajeno in pomotoma izpuščeno spremembo, zajeto v uskladitev 7 (prej 61 - glej 
podrobnejši opis pobud v mapi 3_PRILOGE, podmapi 38_podr_nup, 381_obr_NUP), poskušala 
odpraviti z objavo Tehničnega popravka št. 1 (MUV, 4/15) saj je do neusklajenosti med 
sprejemljivimi pobudami in pobudami, sprejetimi z objavo odloka, prišlo pri pripravi gradiva za 
objavo. 
 
Izdelovalec v gradivo grafičnega dela odloka kot obvezne sestavine OPN, ni zajel v dodatnem 
usklajevanju usklajenih pobud. Investitor pa posledično, zaradi odklanjanja UE Maribor, ne more 
urediti dovoljenja za poseganje v prostor, s katerim bi rešil sporne medsosedske odnose. 
 
Po navedbah iz mnenja NUP pristojnega za kmetijstvo, obrazloženih v podrobnejšem opisu, je 
uskladitev rabe le tehnični popravek po že izdanih mnenjih. 
 

4.6.2. USKLADITEV 7_ODPRAVA NESKLADNOSTI 

Občina je spremembo, zajeto v uskladitev 8 (prej 332 - glej podrobnejši opis pobud v mapi 
3_PRILOGE, podmapi 38_podr_nup, 381_obr_NUP), poskušala odpraviti z objavo Tehničnega 
popravka št. 3 (MUV, 1/16) saj je do neusklajenosti med sprejemljivimi pobudami in pobudami, 
sprejetimi z objavo odloka, prišlo pri pripravi gradiva za objavo. 

 
Izdelovalec iz gradiva grafičnega dela odloka kot obvezne sestavine OPN, ni izključil uskladitev 
namenske rabe z dejansko rabo, za katere je pristojni NUP (kmetijstvo) v izdanem mnenju po 
dodatnem usklajevanju pobud ugotovil, da ni osnove za uskladitev rabe in predlagal, da se 
uskladitve izvzamejo iz postopka.  
 
Izdelovalec plana pa nesprejemljivih uskladitev ni izvzel iz priprave čistorisa k OPN. 
 
Občina zaradi pritiska investitorja, ki mu je bilo zavrnjeno dovoljenje za gradnjo večjega skladišča za 
potrebe dejavnosti, poskuša odpraviti neskladnost, ki jo je povzročilo neupoštevanje, saj je UE 
Maribor odklanja uskladitev  s Tehničnim popravkom št. 3 (MUV 1/16). 
 
Ostale nesprejemljive uskladitve, ki ne vplivajo na tekoče investicije, bo občina uskladila v rednem 
postopku sprememb in dopolnitev OPN.  
 

4.7 SPREMEMBE URBANISTIČNEGA NAČRTA HOČE 

Občina je zaradi širitve gospodarske cone na severnem robu območja HO14, ki leži med železniško 
progo in energetskim koridorjem, vzhodno od pokopališča v Hočah, uskladila tudi mejo 
Urbanističnega načrta naselja Hoče. 
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Ostale vsebine urbanističnega načrta, ki ni usklajena z vsebino veljavnega OPN (v UN je HO14 
razdeljena v 10 podenot, ki grafično niso prikazane v veljavnem OPN pa jih je le 7), niso 
dopolnjevane, saj je vse že ugotovljene neskladnosti UN z veljavnim OPN, potrebno najprej 
opredeliti, potem pa po delih uskladiti. 
 
Predlagana širitev območja gospodarske cone HO 14 ne vpliva na ostale ureditve v prostoru. 
Povečuje le območje ene proizvodne enote - navezava na GJI in logistiko te enote, kar je ob 
predlagani usposobitvi nadomestnih zemljišč, sprejemljivo. 
 
Občina je v gradivu SDOPN7 uskladila priložene dokumente v skladu z 10. priporočili. 

 
5. VKLJUČENI NOSILCI UREJANJA PROSTORA 

 
Občina je v spremembe in dopolnitve SDOPN7, ki ji sprejema po predpisanem postopku - le 
sprememba PIP-ov EUP SL20, posledična sprememba rabe in dve novi spremembi rabe (ena 
vezana na ureditev lastninskih razmer v območju SL20, druga pa razvojna na Hoškem Pohorju), 
poleg NUP pristojnega za poselitev vključila tudi NUP, ki odločajo o potrebnosti uvedbe celovite 
presoje vplivov na okolje, ne pa nosilcev, ki so svoje smernice in pogoje že podali v sprememba 
SDOPN2 in SDOPN5, občina pa jih s SDOPN7 ne spreminja.  
 
Vlogo za pridobitev prvih mnenj po potrjenem osnutku (O) je občina poslala NUP dne 4. 7. 
2018.  
 
Po predlogu pristojnih NUP, da naj iz osnutka (O) izpusti spremembe, ki se nanašajo na sprejem 
SDOPN8 in dopolnjujejo vsebino ureditev na Letališču Edvarda Rusjana Maribor v Slivnici, je občina  
spremenila oziroma dopolnila že potrjeni osnutek in ga kot gradivo (O1) z vlogo z dne 6.8.2018 
ponovno poslala v postopek pridobivanja prvih mnenj pristojnim NUP v postopku SDOPN7. Nosilce, 
ki so že izdali prva mnenja po vlogi z dne 4. 7. 2018, pa prosila, da naj mnenja potrdijo ali dopolnijo. 
 
Po prejetih prvih mnenjih (oziroma potrditvah prvih mnenj po prvi vlogi z dne 4. 7. 2018) je občina 
pričela usklajevalni postopek z nekaterimi NUP, ki so izdali negativna prva mnenja in zahtevali 
postopek uvedbe CPVO za postopek priprave in sprejema SDOPN7. 
 
Po doseženi uskladitvi z NUP pristojnim za vode je na predlog sektorja za celostno presojo vplivov 
na okolje, občina ponovno zaprosila potrditev prvih mnenj po usklajenem osnutku (O2), vendar to 
pot le NUP pristojne za odločanje v postopku CPVO.   

 
Pregled prejetim mnenj po osnovnem (O) in obeh dopolnitvah osnutka (O1 in O2) je 
prikazan v datoteki 160_34_SDOPN7_SEZNAM-MNE1-O-O1-O2.pdf. Mnenja, ki so bila 
upoštevana pri pripravi dopolnjenega osnutka so vpisane v rdeči pisavi. 
 

6. ANALIZA PREJETIH PRVIH MNENJ IN NJIHOV UPOŠTEVANJE V DO 
 
Pregled prejetim mnenj po osnovnem (O) in obeh dopolnitvah osnutka (O1 in O2) je 
prikazan v datoteki 160_341_SD7_MNE1_ANALIZA-UPOSTEVANJE.pdf.. 
 
Kljub napotilu Direktorata za prostor, da j e potrebno upoštevati le tista mnenja oziroma 
pripombe, ki se nanašajo neposredno na vsebino sprememb, se je občina odločila, da bo v 
izogib težav pri pridobivanju MNENJ2 od NUP, ki se tega napotila ne držijo, upoštevala vse 
pripombe v pridobljenih prvih mnenjih. 
  

7. POSTOPEK CPVO IN OKLOJSKO POROČILO 
 
Občina je po prejetih mnenjih NUP za urejanje in gospodarjenje z vodami ter za javno 
zdravje uvedla postopek CPVO in izdelala okoljsko poročilo le za spremembo vsebin iz 
postopka SDOPN2. 
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7.1. IZDAJA MNENJA O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA 

Z gradivom dopolnjenega osnutka SDOPN7 in OP za to spremembo, je Občina Hoče - 
Slivnica pristojni organ zaprosila za izdajo mnenja o ustreznosti okoljskega poročila. 
 
Pristojni organa za izdajo mnenja je v postopku pridobil mnenja vseh pristojnih NUP, ki so 
priložena gradivu SDOPN7 DO1 v podmapi 37_por_okolj. 
 
Pripombe ostalih NUP se strinjajo z okoljskim poročilom, NUP, pristojen za urejanje in 
gospodarjenje z vodami, pa je na izdelano OP podal pet pripomb. 
 

7.2. UPOŠTEVANJE PRIPOMB NUP PRISTOJNEGA ZA UREJANJE IN GOSPODARJENJE Z VODAM 

 
Občina je pripombe NUP, pristojnega za gospodarjenje un urejanje voda v celoti upoštevala 
in dopolnila okoljsko poročilo (dopolnitve v modri barvi), posledično pa uskladila tudi 
DO1 v vseh sestavinah, na katere vpliva dopolnitev okoljskega poročila.  
 
PRIPOMBA DRSV UPOŠTEVANJE 
1. V poglavju · 2 Namen, metodologija in vsebina okoljskega 
poročila je navedeno gradivo na podlagi katerega je bilo okoljsko 
poročilo izdelano. Med ostalim so nedosledno navedeni tudi: 
» Hidrogeološke strokovne podlage in · študija izvedljivosti - 
Preverba izvedljivosti · novega . vodnega vira na območju javnega 
vodooskrbnega sistema na desnem bregu mesta Maribor z okolico 
(ENERGO-MAKS energija d.'o.o., december 2018), Idejna 
·zasnova Novi vodni vir in priključitev na obstoječe vodovodno 
omrežje (AMV PLA_N Aljaž Vesenjak s.p., Maribor, november 
2018), ki pa niso priložene· gradivu. Navedbe·gradiva je treba 
zapisati dosledno, gradivo pa z navedenim elaborati dopolniti. 

Dopolnjeno v 2. Alineji 
na strani 11 in v 
Seznamu strokovnih 
podlag 

2. V Tabeli 2 Spremembe in dopolnitve v izvedbenem delu_ 
odloka o OPN je pod št. 20 podana utemeljitev spremembe glede 
opredelitve količin za sprotne potrebe proizvodnje, ki ni jasna in 
razumljiva, ker pa sprememba . bistveno povečuje količine za_ 
sprotne potrebe proizvodnje je treba v okoljskem poročilu podati 
podrobnejšo obrazložitev in utemeljitev. 

Dopolnjeno v točki 20 
tabele 2 na strani 19 
in poglavju 3.4.2.3.1 v 
podpoglavju C. Vpliv 
na kakovostno stanje 
podzemnih voda na 
strani 58 

3. V poglavju 3.2 lzhodišča za pripravo okoljskega poročila je 
napačno naveden Uradni list pri Zakonu o vodah. (manjka 
navedba 65/2020). 

Dopolnjeno na strani 
36 

4. V poglavju 3.4.2.3.3 Omilitveni ukrepi so navedeni tudi 
omilitveni ukrepi za območje. EUP SL20, ki so večinoma povzeti 
po Analizi tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira 
Dobrovce za namen SD OPN 7 Hoče- Slivnica za območje EUP 
SL20, G-WHISPER d.o.6., Mari�or, september 2019 (v 
nadaljevanju AZ za SL20). Povzetek je narejen smiselno, vendar 
se pojavljajo tudi ukrepi, ki niso smiselni na primer pri podpoglavju· 
Ponikanje padavinskih voda v podzemne vode je v zadnji alineji 
naveden ukrep glede uporabe detergentov za čiščenje sončnih 
elektrarn:,. Potrebno je podati pojasnilo glede navedenega. Pri 
ukrepih v primeru razlitja v času obratovanja (ekološka nesreča) je 
med ostalim v četrti alineji naveden ukrep: »Morebitni izpad oskrbe 
s pitno vodo zaradi onesnaženja vodnega vira Dobrovce bo 
nadomeščen s priključitvijo vodooskrbnega sistema na preostale 

Dopolnjeno na strani 
63 in ustrezno v DO 
besedila odloka ter na 
strani 64 in ustrezno v 
DO besedila odloka 
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vodnjake upravljalca vodooskrbe Mariborskega vodovoda,«, ki ni 
skladen z osnovnim pogoje,:r,, da mora biti v primeru ekološke 
nesreče oz onesnaženja vodnega vira Dobrovce zagotovljen 
nadometni vodni vir, Slednji, okoljskem poročilu naveden ukrep 
tudi ni skladen z AZ za SL20. 
5. · V poglavju 3.'4.4.4 Viri je med ostalim navedena tudi 
Študija izvedljiV!)Stl, ki je navedena tudi v poglavju 2, navedene pa 
so tudi Hidrogeološke strokovne podlage in študija izvedljivosti za 
določitev nadomestnega vodnega vira, G-WHISPER d.o.o. 
Maribor, št. projekta 1816-E1, januar 2019, ki pa v poglavju 2 niso 
navedene. Gradivo je treba dopolniti z obema navedenima 
elaboratoma. 

Dopolnjeno na strani 
76 

 

7.3. PRODOBITEV MNENJA O USTREZNOSTI OKOLJSKEGA POROČILA 

Občina je dopolnjeno gradivo posredovala pristojnemu organu za izdajo mnenja o sprejemljivosti 
okoljskega poročila in dne 28.9. 2020 prejela e-sporočilo, da je po dopolnitvi gradiva z zahtevami 
nosilca urejanja prostora pristojnega za urejanje in gospodarjenje z vodami, okoljsko poročilo za 
SDOPN7 sprejemljivo. 

 
8. JAVNA RAZGRNITEV 

 
Občina se je odločila, da bo oba dokumenta, to je dopolnjeni osnutek SDOPN7 in OP za 
SDOPN7 javno razgrnila v prostorih občine od 7.10.2020 do 9.11.2020. Javna razprava o 
razgrnjenih dokumentih bo 28.10.2020. 
 

9. BILANCA RABE  
 

PREGLEDNICA 5: Primerjava bilance osnovne namenske rabe sprejetega SDOPN8 in bilance 
osnovne namenske rabe  SDOPN7 v občini Hoče - Slivnica. 
 

Vrsta rabe zemljišč 
ONR iz SDOPN3-sprejet ONR načrtovan z SDOPN3 Razlika (ha) 

površina (ha) delež (%) 
površina 
(ha) 

delež (%) 
 

Stavbna zemljišča 1255,78 23,39 1258,50  23,44  2,72 
Kmetijska zemljišča 1846,74 34,40 1787,01 33,28 59,73 
Gozdna zemljišča 2173,63 40,48 2230,63 41,55 57,00 
Vodna zemljišča 49,77 0,93 49,77 0,93 0,00 
Druga zemljišča 43,19 0,80 43,19 0,80 0,00 
Skupaj 5369,11 100,00 5369,11 100 0,00 

 


