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Zadeva:  Prvo mnenje s področja razvoja poselitve na osnutek sprememb in 
dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica 

Zveza: Vaš dopis št. 350-27/2016-006 z dne 10. 10. 2016 

 

 

Na podlagi drugega odstavka 47. a člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 

33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 106/10-popravek, 43/2011-ZKZ-C, 57/12 in 

57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 - ZUUJFO; v nadaljnjem besedilu: 

ZPNačrt) izdaja Ministrstvo za okolje in prostor naslednje 

 

 

PRVO MNENJE 
S PODROČJA RAZVOJA POSELITVE 

K OSNUTKU SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 2 OPN OBČINE HOČE - SLIVNICA 
 
1. Ministrstvo za okolje in prostor je pri preveritvi, ali so bile v osnutku sprememb in dopolnitev 

št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica upoštevane splošne smernice 

s področja razvoja poselitve, ugotovilo, da so bile te načeloma upoštevane. 
2. V nadaljnjih fazah postopka priprave je treba odpraviti pomanjkljivosti v gradivu, kot so 

navedene v točki 3 tega mnenja. 

 
 

O b r a z l o ž i t e v: 
 

1. Vloga občine 
Občina Hoče - Slivnica je v dopisu št. 350-27/2016-006 z dne 10. 10. 2016 podala vlogo za prvo 

mnenje s področja razvoja poselitve k osnutku sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega 

prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica (v nadaljevanju: SD 02 OPN Hoče - Slivnica). 

Osnutek sprememb SD 02 OPN Hoče - Slivnica je bil dne 10. 10. 2016 objavljen na spletnem 

strežniku Ministrstva za okolje in prostor (v nadaljevanju: ministrstvo). Osnutek prostorskega 

akta je bil predložen samo v digitalni obliki.  

 

OBČINA HOČE - SLIVNICA 

Pohorska cesta 15 

2311 Hoče 
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Vlogi je bilo priloženo naslednje gradivo: 

1. Tekstualni del: 

- Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica, spremembe in 

dopolnitve št. 2 – na način prikaza sprememb besedila; 

- Čistopis Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica, spremembe 

in dopolnitve št. 2; 

2. Grafični del: 

Strateški del SD 02 OPN Hoče – Slivnica (grafični prikazi v merilu 1 : 30.000): 

- Karta št. 1: Zasnova prostorskega razvoja občine, 

- Karta št. 2.1: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – promet, 

- Karta št. 2.2: Zasnova gospodarske javne infrastrukture – ostalo, 

- Karta št. 3.1: Usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo, 

- Karta št. 3.2: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, 

- Karta št. 3.3: Prikaz okvirnih območij naselij vključno z območji sanacije razpršene 

gradnje in okvirnimi območji razpršene poselitve, 

- Karta št. 4: Usmeritve za razvoj v krajini. 

Izvedbeni del SD 02 OPN Hoče: 

- Karta št. 1: Pregledna karta Občine Hoče – Slivnica z razdelitvijo na liste (merilo 1 : 

30.000), 

- Karta št. 2: Pregledna karta občine s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih 

omrežij gospodarske javne infrastrukture (merilo 1 : 30.000), 

- Karta št. 3: Prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše 

namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev (18 listov, merilo 1 : 5000), 

- Karta št. 4: Prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture 

(18 listov, merilo 1 : 5000), 

- Karta št. 5: Prikaz izvedbenih pogojev v EUP SL20 (2 lista, merilo 1 : 5.000). 

3. Priloge:  

- Prikaz stanja prostora (tekstualni in grafični del); 

- Strokovne podlage (seznam strokovnih podlag, Strokovne podlage za spremembo 

namenske rabe in umestitev objekta v prostor – Urbis d.o.o. in Spring d.o.o. Maribor, 

september 2016, Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira 

Dobrovce – Urbis d.o.o. in Institut za ekološki inženiring d.o.o., september 2016, idejna 

zasnova ureditve območja) 

- Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta. 

 

SD 02 OPN Hoče - Slivnica se nanašajo na opredelitev območja za industrijsko proizvodnjo, kar 

ima za posledico spremembe in dopolnitve osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora, 

enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih pogojev v OPN Hoče - Slivnica.  

 

2. Pravna podlaga 
Ministrstvo, pristojno za prostor, mora na podlagi drugega odstavka 47. a člena v povezavi s 

tretjim odstavkom 11. a člena ZPNačrt, v OPN oziroma v njegovih spremembah in dopolnitvah 

preveriti, kako so bile upoštevane usmeritve iz splošnih smernic s področja razvoja poselitve, 

predvsem glede omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij, razvoja naselij in 

razpršene poselitve, ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora in razmestitve dejavnosti v 

prostoru, kar je predvsem vsebina strateškega dela OPN, in na podlagi teh ugotovitev preveriti 

še, kako so določena območja namenske rabe prostora. Ministrstvo je splošne smernice 

objavilo dne 29. 01. 2013 na svoji spletni strani na naslovu:  

»http://www.mzip.gov.si/si/zakonodaja_in_dokumenti/pomembni_dokumenti/prostor/pojasnila_in

_priporocila_za_izvajanje_zakonodaje/».  
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Ministrstvo je pri pregledu SD 02 OPN Hoče - Slivnica preverjalo tudi skladnost s Pravilnikom o 

podrobnejši vsebini, obliki in načinu priprave strategije prostorskega razvoja občine ter vrstah 

njenih strokovnih podlag (Uradni list RS, št. 17/04 – v nadaljevanju: Pravilnik o OPN), 

Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 

(Uradni list RS, št. 99/07 – v nadaljevanju Pravilnik o OPPN), Odlokom o strategiji prostorskega 

razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04; SPRS) ter pravili za urejanje prostora iz Uredbe o 

prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04; PRS). 

 

Občina mora splošne smernice upoštevati na podlagi drugega odstavka 47. člena ZPNačrt pri 

pripravi osnutka prostorskega akta. Občina Hoče - Slivnica ni zaprosila za posebne smernice k 

načrtovanju posameznih prostorskih ureditev v osnutku SD 02 OPN Hoče – Slivnica, za kar ima 

možnost v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZPNačrt. 

 
Ministrstvo je na podlagi drugega odstavka 47. a člena ZPNačrt preverilo, kako so bile pri 

pripravi osnutka SD 02 OPN Hoče – Slivnica upoštevane usmeritve iz splošnih smernic, 

predvsem glede: 

- omrežja naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij, 

- razvoja naselij in razpršene poselitve, 

- ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora, 

- razmestitve dejavnosti v prostoru in  

- območij namenske rabe prostora. 

Ministrstvo je preverilo tudi, ali so prostorski izvedbeni pogoji v zvezi z načrtovano prostorsko 

ureditvijo skladni z ZPNačrt in podzakonskimi akti. 

 

3. Ugotovitve ministrstva glede upoštevanja splošnih smernic in glede skladnosti z 
ZPNačrt ter podzakonskimi akti 

3.1 Zasnova prostorskega razvoja občine z omrežjem naselij z vlogo in funkcijo posameznih 

naselij 

V skladu s 6. členom Pravilnika o OPN se v OPN določi zasnova prostorskega razvoja, kjer se 

opredelijo prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj dejavnosti, omrežje naselij z vlogo 

in funkcijo posameznih naselij, temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji 

in druga za občino pomembna območja. Veljavni OPN Hoče – Slivnica v svojem strateškem 

delu vsebuje vse predpisane vsebine. 

 

Z načrtovano prostorsko ureditvijo se spreminjata tako strateški kot tudi izvedbeni del OPN. V 9. 

členu odloka  o SD 02 OPN Hoče – Slivnica (prednostna območja za razvoj poselitve in razvoj 

dejavnosti) je na novo določeno prednostno območje za proizvodno cono ob avtocestnem 

razcepu Slivnica in ob letališču Edvarda Rusjana. V 12. členu (prednostna območja za razvoj 

oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti in gospodarstva) je poleg v OPN že določene 

širitve obstoječe gospodarske cone, neposredno ob prometnem vozlišču mednarodnega 

pomena (razcep avtocest in letališče Edvarda Rusjana Maribor) v Sp. Hočah, načrtovan razvoj 

večjega proizvodnega območja. Prednostno  območje za proizvodno cono je prikazano v 

kartografskem delu strateškega dela OPN Hoče - Slivnica na karti št. 1 »Zasnova prostorskega 

razvoja občine«, v merilu 1 : 30.000.  

 

Na podlagi predloženega gradiva osnutka SD 02 OPN Hoče - Slivnica ministrstvo ugotavlja, da 

občina z načrtovano prostorsko ureditvijo ni spremenila vsebine OPN, ki se nanaša na omrežje 

naselij z vlogo in funkcijo posameznih naselij. Načrtovana cona se sicer nahaja v neposredni 

bližini naselja Sp. Hoče, ki je skupaj z naseljema Zg. Hoče in Zaforšt opredeljeno kot 

pomembnejše lokalno središče, vendar se zaradi specifike predvidene proizvodnje in velikosti 

območja pojavlja kot prednostno območje za razvoj proizvodnih dejavnosti zunaj območja 

naselja.  
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S SPRS je določeno, da se zaradi racionalizacije prometnih tokov, smotrnega razmeščanja 

delovnih mest, stanovanj, storitvenih in proizvodnih dejavnosti na širših mestnih območjih, ki 

obsegajo območja več lokalnih skupnosti, prostorske potrebe razvoja mest in drugih naselij 

načrtuje in ureja na osnovi medobčinskega sodelovanja. Zaradi velikosti, poselitvenih pritiskov, 

vsestranske problematike in pričakovanega razvoja se posebno pozornost namenja 

usklajenemu razvoju širših mestnih območij središč nacionalnega pomena, med katerim je tudi 

središče nacionalnega in mednarodnega pomena Maribor. Z vidika usklajenega razvoja 

prostora imajo širša mestna območja posebno vlogo v policentrični strukturi urbanega sistema. 

Urbani razvoj, za katerega je značilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, 

storitvenih in oskrbnih dejavnosti se spodbuja v obstoječih središčih ali na poselitvenih 

območjih, ki imajo potenciale za razvoj v nova središča. Predvsem se spodbuja razvoj tistih 

središč, ki so na prometnih vozliščih in križiščih različnih prometnih smeri. Razmeščanje in 

koncentracijo funkcij znotraj širših mestnih območij se načrtuje skladno z razvojem učinkovitega 

in na vseh nivojih povezanega javnega prometa. 

 

Gospodarske in proizvodne cone se v skladu z določbami iz SPRS in PRS umeščajo ob 

prometno vozliščnih lokacijah tako, da so dobro povezane z železniškim in cestnim omrežjem, 

ki omogoča javni prevoz na delo z vseh območij regije in sosednjih regij. Izkoristi se tudi bližino 

obstoječe infrastrukture, kot so pristanišče, letališče ter razpoložljivost električne energije večjih 

kapacitet in moči. Pri izbiri lokacije se preveri možnosti prenove in sanacije opuščenih 

industrijskih, komunalnih, prometnih in podobnih območij.  

 

Načrtovano lokacijo je treba obravnavati v kontekstu širšega mestnega območja Maribora, ki je 

središče nacionalnega pomena, zaradi svoje lege kot pomembno prometno vozlišče pa ima 

poleg Ljubljane in Kopra tudi mednarodni  pomen. Čeprav predvidena prostorska ureditev ni 

neposredno vezana na razvoj urbanega središča Maribora, je s svojo lego ob prometnem 

vozlišču in križišču pomembnih prometnih poti, funkcionalno umeščena v širše mestno območje 

mesta Maribor. Za določitev lokacije je bila v skladu s 36. členom Pravilnika o OPN izdelana 

posebna strokovna podlaga, s katero so bile preverjene različne potencialne lokacije. Strokovna 

podlaga je zajela vse potencialne lokacije v širšem mestnem območju mesta Maribor. Ključni 

lokacijski kriterij je bila možnost navezave na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo, zlasti 

na infrastrukturo s področja prometa. S strokovno podlago so bile izločene lokacije, ki niso 

ustrezale glede obsega zahtevane površine, obstoječih varstvenih režimov, lastninske strukture 

nepremičnin ali glede vplivov na obstoječo poselitev. V zaključku sta bili ovrednoteni dve 

potencialni lokaciji, od katerih se je kot ustreznejša pokazala načrtovana lokacija v Občini Hoče 

– Slivnica. 

 

Glede na navedene ugotovitve ministrstvo meni, da so bile pri izbiri lokacije za načrtovano 

industrijsko cono upoštevane usmeritve iz SPRS, zlasti glede razvoja dejavnosti v širših 

mestnih območjih. Prav tako je bila upoštevana določba iz Pravilnika o OPN, da je treba za 

nove površine stavbnih zemljišč izdelati ustrezne strokovne podlage. Občina Hoče – Slivnica 

mora v skladu z usmeritvami iz SPRS, sočasno z načrtovanjem nove proizvodne cone v SD 02 

OPN, poskrbeti tudi za rešitve v zvezi z dostopnostjo do območja z ustreznim javnim potniškim 

prometom. Prav tako je treba, skladno s SPRS, postopek priprave prostorskega akta voditi v 

sodelovanju z sosednjimi občinami. 

 

Prednostna območja za razvoj poselitve so prikazana na karti strateškega dela št. 1: »Zasnova 

prostorskega razvoja občine«, v merilu 1 : 50.000. Načrtovana prostorska ureditev je prikazana 

kot prednostno območje za razvoj gospodarstva. Območje prekriva črtkano linijo, ki označuje 

mejo območja urbanističnih načrtov Hoče in Slivnica - Radizel, tako da ni jasno, ali se spreminja 
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in dopolnjuje tudi ta vsebina. Mejo je treba ustrezno korigirati, tako da bo prikaz skladen z 

oznakami na legendi. 

 

3.2 Razvoj naselij in razpršene poselitve 

3.2.1 Razvoj naselij  

V skladu z 10. členom Pravilnika o OPN se v strateškem delu OPN določijo usmeritve za razvoj 

poselitve, med katerimi so tudi usmeritve za razvoj naselij, kot to izhaja iz 33. člena Pravilnika o 

OPN. V besedilu strateškega dela OPN Hoče - Slivnica so v 29. členu (usmeritve za razvoj 

poselitve) opredeljene usmeritve glede razvoja naselij v občini. Te se v predloženem gradivu ne 

spreminjajo, ker se z načrtovano prostorsko ureditvijo neposredno ne posega v naselja. Glede 

na navedeno ministrstvo v zvezi s tem ni ugotavljalo skladnosti vsebin, ki se nanašajo na razvoj 

naselij v osnutku SD 01 OPN Hoče - Slivnica. 

 

3.2.2 Razpršena poselitev 

V skladu z 9. členom Pravilnika o OPN se v strateškem delu OPN določijo okvirna območja 

razpršene poselitve na podlagi kriterijev prepoznavnosti prostora. V besedilu strateškega dela 

OPN Hoče - Slivnica so v 31. členu določene usmeritve za ohranjanje razpršene avtohtone 

poselitve. Te se s predloženo spremembo OPN ne spreminjajo, ker načrtovana prostorska 

ureditev ne vpliva na razpršeno poselitev z izjemo manjšega območja, ki se ukinja.  Glede na 

navedeno v tem postopku ministrstvo ni ugotavljalo skladnosti vsebin, ki se nanašajo na 

razpršeno poselitev v občini. 

 

3.3 Ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora 

V 48. členu besedila strateškega dela OPN Hoče – Slivnica so določene usmeritve za 

ohranjanje prepoznavnosti prostora. Med območja prepoznavnosti spada tudi kmetijska krajina 

Dravskega polja. Ministrstvo ugotavlja, da v predloženem gradivu SD 02 OPN Hoče – Slivnica 

ni nobenih sprememb glede usmeritev za ohranjanje prepoznavnosti prostora. Ker je kmetijska 

krajina Dravskega polja v veljavnem OPN Hoče – Slivnica določena kot območje 

prepoznavnosti, je glede na načrtovano prostorsko ureditev treba gradivo dopolniti z 

usmeritvami oziroma ugotovitvami, na kakšen način nova ureditev vpliva na območje 

prepoznavnosti prostora. Ministrstvo občini tudi predlaga, da spremeni oziroma dopolni tudi 

grafični del OPN in sicer karto št. 4. Usmeritve za razvoj v krajini, v merilu 1 : 50.000. 

 

3.4 Razmestitev dejavnosti v prostoru  

V strateškem delu veljavnega OPN Hoče - Slivnica so v 30. členu besedila odloka določene 

usmeritve za razvoj dejavnosti po naseljih. Z načrtovano prostorsko ureditvijo se te usmeritve 

ne spreminjajo. Glede na navedeno ministrstvo v zvezi s tem ni ugotavljalo skladnosti vsebin, ki 

se nanašajo na razvoj naselij v osnutku SD 02 OPN Hoče - Slivnica. 

 

V 39. členu besedila veljavnega odloka o OPN Hoče – Slivnica so določene usmeritve za razvoj 

v območju krajine Dravskega polja. Med naštetimi prevladujočimi funkcijami niso navedene 

proizvodne dejavnosti. Ker se z načrtovano prostorsko ureditvijo posega v to območje, je treba 

besedilo odloka o SD 02 OPN Hoče – Slivnica ustrezno dopolniti. Tudi v tem primeru 

ministrstvo občini predlaga, da spremeni oziroma dopolni tudi grafični del OPN in sicer karto št. 

4. Usmeritve za razvoj v krajini, v merilu 1 : 50.000. 

 

3.5 Območja namenske rabe prostora 

S SD 02 OPN Hoče – Slivnica se spreminja osnovna in podrobnejša namenska raba prostora. 

Usmeritve za določitev osnovne namenske rabe prostora so grafično prikazane na karti 

strateškega dela OPN Hoče - Slivnica št. 3.2: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, v 

merilu 1 : 15.000. 
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Podrobnejša namenska raba prostora se spremeni na dveh listih izvedbenega dela SD OPN 

(grafična lista št. 11 in št. 12).  Gre za spremembe iz območja najboljših kmetijskih zemljišč (K1) 

v površine za industrijo (IP), za spremembo iz območij voda – celinske vode v površine za 

industrijo (IP) in za spremembo iz površin nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) v površine 

za industrijo (IP). V manjšem obsegu se v površine za industrijo (IP) spremeni območje 

razpršene poselitve (A). Prikazane spremembe osnovne in podrobnejše namenske rabe 

prostora so skladne z usmeritvami in opredelitvami iz strateškega dela SD 02 OPN Hoče – 

Slivnica. 

V legendi izvedbenega dela OPN Hoče – Slivnica manjka oznaka za površine za industrijo (IP), 

zato jo je treba dopolniti. 

 

3.6 Prostorski izvedbeni pogoji 

V osnutku SD 02 OPN Hoče – Slivnica je v poglavju 3.3 Posebni prostorski izvedbeni pogoji 

dodano podpoglavje 3.3.14 Posebni prostorski izvedbeni pogoji v natančnosti in vsebini OPPN 

za gradnjo v proizvodnem območju ob letališču Maribor in nov 137.a člen (posebni PIP za 

gradnjo in posege v proizvodnem območju ob letališču v Slivnici). Ta vsebuje; 

- pogoje glede dopustnih dejavnosti in objektov po namenu,  

- vrste gradenj,  

- arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  

- etapnost izvedbe,  

- rešitve in ukrepe za varovanje kulturne dediščine,  

- rešitve in ukrepe za varovanje okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave,  

- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 

javno dobro, 

- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in  

- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 

 

V skladu z ZPNačrt se v OPN določijo območja, za katera se izdelajo občinski podrobni 

prostorski načrti. V skladu z 2. členom Pravilnika o OPPN tega ni treba izdelati, če se za 

območje, kjer je predviden OPPN, prostorske izvedbene pogoje določi z enako natančnostjo in 

v taki vsebini, kot je določeno s pravilnikom.  

 

Ministrstvo ugotavlja, da vsebina iz prvih dveh alinej ni skladna z vsebino, ki je določena s 56. 

členom ZPNačrt in z 2. členom Pravilnika o OPPN. Z OPPN se namreč podrobneje določijo 

prostorske rešitve in ne le okvirni pogoji zanje, ki so sicer ustrezni za vsebino OPN. V tem 

smislu je 137.a člen pomanjkljiv, saj na več mestih ne vsebuje ustreznih konkretnih rešitev.  Za 

OPPN ni sprejemljiva dikcija, kot je npr. (cit.): »dopustne so različne tlorisne dimenzije objektov 

znotraj območja pozidave v skladu s potrebami investitorjev ter tehnološkimi zahtevami 

posamezne dejavnosti.« Prav tako za vsebino, kot je zahtevana za OPPN, ni dopustno, da ni 

priložen načrt parcelacije. Predvidena je tudi etapnost izvedbe v več zaporednih etapah, kar pa 

iz dokumentacije ni razvidno. Prav tako je treba v prostorskem aktu z natančnostjo OPPN 

določiti rešitve glede komunalnega opremljanja in priključevanja objektov na gospodarsko javno 

infrastrukturo, način ravnanja z odpadki, rešitve glede vplivov na okolje in druge rešitve v zvezi 

z varstvom okolja, naravnih virov in ohranjanjem narave.  

 

Ministrstvo občino poziva naj pri podrobnejšem prostorskem načrtovanju na območju 

proizvodne cone poskrbi za čim bolj smotrno prostorsko organizacijo dejavnosti in racionalno 

rabo prostora. Stremi naj se k čim bolj zgoščeni obliki pozidave skladno s tehnološkimi 

zahtevami proizvodnje, obenem pa naj se poskrbi tudi za zadosten obseg urejenih zelenih 

površin. Glede na predvideno etapno urejanje naj si etape izvedbe sledijo tako, da ne bo v 

nadaljnjih etapah onemogočena racionalna raba celotnega območja. Glede na to, da je 

proizvodna cona načrtovana na območju prepoznavnosti prostora, je treba posebno skrb 
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posvetiti oblikovanju predvidenih objektov, pri čemer se upošteva velikost in razporeditev stavb 

v prostoru.  

 

Glede na navedeno ministrstvo Občini Hoče – Slivnica predlaga, da vsebino 137.a člena 

ustrezno dopolni. Prav tako je treba dopolniti grafično prilogo, ki se nanaša na vsebino OPPN in 

sicer karto izvedbenega dela SD 02 OPN št. 5: Prikaz izvedbenih pogojev v EUP SL20, v merilu 

1 : 5.000. Ugotavljamo, da gre za preris idejne zasnove predvidene prostorske ureditve, brez 

legende, z opisi posameznih objektov v angleškem jeziku. Opozarjamo, da mora biti grafični del 

izdelan na način in v obliki, kot je predpisana z 18. členom Pravilnika o OPPN. 

 

4. Državni prostorski akti 
Občina mora pri prostorskem načrtovanju upoštevati veljavne državne prostorske načrte na 

območju občine Hoče – Slivnica.  

Na območju Občine Hoče - Slivnica sta v pripravi državna prostorska načrta:  

- državni prostorski načrt za odsek zahodne obvoznice Maribor in 
- državni prostorski načrt za območje letališča Edvarda Rusjana Maribor. 

Državni prostorski načrti v pripravi morajo biti prikazani v Prikazu stanja prostora. Podatki o 

državnih prostorskih načrtih so dostopni preko spletne strani MzIP 

(http:/www.mzip.gov.si/si/delovna_podrocja/prostor/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/)  

in se sprotno posodabljajo.  

 

V kolikor bi se v zvezi z načrtovano prostorsko ureditvijo izkazalo, da bodo za izvedbo 

celotnega projekta sočasno potrebne tudi prostorske ureditve državnega pomena, v skladu z 

Uredbo o merilih in pogojih za določitev prostorskih ureditev državnega pomena (Uradni list RS, 

št. 103/2013), mora občina v skladu z 42. členom Zakona o umeščanju prostorskih ureditev 

državnega pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10, 106/10, 57/12; ZUPUDPP) z 

ministrstvom, pristojnim za prostor, skleniti dogovor, v katerem bodo določene obveznosti glede 

priprave in sprejemanja prostorskega akta, financiranje priprave prostorskega akta in strokovnih 

podlag ter druge medsebojne obveznosti, pomembne za pripravo takega prostorskega akta. 

 

5. Usmeritve za nadaljevanje postopka 
Ministrstvo občino opozarja, da mora pri pripravi dopolnjenega osnutka in nato predloga SD 02 

OPN Hoče - Slivnica upoštevati to prvo mnenje in prva mnenja ostalih nosilcev urejanja 

prostora oziroma veljavno zakonodajo ter vsebino osnutka ponovno preveriti in odpraviti 

pomanjkljivosti, ki so navedene v tem mnenju. Prav tako naj občina odpravi morebitne druge 

nepravilnosti oziroma pomanjkljivosti, ki nimajo podlage v veljavnih predpisih, ali so v nasprotju 

z njimi in na katere v tem ali mnenjih drugih nosilcev urejanja prostora ni bilo posebej 

opozorjeno.  

 

  

Pripravil: 

mag. Mojmir Prelog  
Sekretar         Barbara RADOVAN 
  GENERALNA DIREKTORICA 
 DIREKTORATA ZA PROSTOR, 
  GRADITEV IN STANOVANJA 
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