
 

 

Številka: 35000-0035/2020 - 9  
Datum:   9. 10. 2020  
 
 
 
Na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora (Ur. l. 

RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedi-
lo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZE-

OP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 25 in 26. člena Statuta Občine Hoče-Slivnica (Uradno glasilo slovenskih 

občin, št. 61/18, 27/20) župan Občine Hoče-Slivnica objavlja 
 

 

 
JAVNO OBVESTILO 

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 
DOPOLNJENEGA OSNUTKA OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA 

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

 

 
1. člen 

Javno se razgrne: dopolnjen osnutek Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del 

območja SL 17/1 v k.o. Slivnica s prilogami (izdelala družba URBIS d. o. o. pod št. 2020/OPPN-015, v 
nadaljevanju OPPN). Pobudnik in investitor OPPN-ja je občina Hoče-Slivnica. 

 
 

2. člen 

Območje obdelave OPPN zajema parcele št.: 386/5, 392/39, 420/5 420/4, 420/1, 386/4, 392/41, 
392/34, 386/2, 392/5, 392/34, vse v k.o. Slivnica (705), v skupni izmeri 9.183 m2. Zazidava predvide-

va gradnjo hortikulturnega centra v obliki kmetijske stavbe za rastlinsko predelavo – plastenjak, skla-
diščenje pridelkov, z zunanjimi spremljajočimi površinami in ureditvami. Prav tako se predvideva pro-

metna ureditev z dostopno potjo, parkirišči, manipulativnimi površinami, zunanjo ureditvijo zelenih 
površin ter priključitvijo na omrežja gospodarske javne infrastrukture.  

 

 
3. člen 

Dokument iz prvega člena bo javno razgrnjen od 19. 10. 2020 do vključno 18. 11. 2020, v veliki 
sejni sobi Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. Ogled dokumentov bo možen v pone-

deljek in petek od 8:00 do 12:00 ure in v sredo od 8:00 do 12:00 ure in od 13:00 do 16:00 ure. 

 
 

4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 4. 11. 2020 s pričetkom ob 

16:00 uri v dvorani Kulturnega doma Hoče, Pohorska cesta 15, Hoče. 
 

 

5. člen 
V času javne razgrnitve in obravnave lahko na razgrnjene dokumente podajo pripombe in predloge vsi 

zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. Pripombe in predloge se lahko poda pisno ali v ustni 
obliki na javni razgrnitvi kot zapis v knjigo pripomb in predlogov, na mestu javne razgrnitve kot zapis v 

knjigo pripomb ali predlogov ali v pisni obliki 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. 11. 2020. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195
mailto:obcina@hoce-slivnica.si


 

 

 

6. člen 
Javno obvestilo se objavi na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, www.hoce-slivnica.si in na oglasni 

deski v prostorih občine, obvesti pa se predsednika KS Slivnica. 
 

 
 
 
 
 
  
 dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inž. 

ŽUPAN 
 

                                  
 

http://www.hoce-slivnica.si/

