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Direkcija Republike Slovenije za vode, izdaja na podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o 
organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 in 62/15), 47a. člena Zakona o prostorskem 
načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70108-ZVO-1B, 108/09 in 80/10-ZUPUDPP (106/10 POPR.), 
43/11-ZKZ-C, 57/12 , 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13 SkI.US: U-I-43/13-8, 14/15-ZUUJFO) in 61. 
člena Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67102, 110102-ZGO-1 , 2/04-ZZdrl-A, 10104 Odl.US, 41/04-
ZVO-1 , 57108, 57/12 , 100/13 , 40/14 in 56/15) naslednje 

PRVO MNENJE 
s področja upravljanja z vodami 

k osnutku Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta 
Občine Hoče-Slivnica 

1. Osnutek Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica , je 
izdelala družba URBIS d.o.o., Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, pod številko 2016-0PN-047 _S02 
Hoče-Slivnica , v oktobru 2016. Osnutek vsebuje strateški in izvedbeni del ter priloge, kar je 
opisano oz. prikazano v tekstualnem in grafičnem delu. 

Po pregledu predmetnega osnutka oz. gradiva objavljenega na spletnem stražniku Ministrstva za 
okolje in prostor je ugotOVljeno, da pri izdelavi osnutka Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega 
prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica niso bile v celoti upoštevane Splošne smernice s 
področja upravljanja z vodami za pripravo prostorskih aktov. 

2. V skladu s tretjim odstavkom 47a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju-ZPNačrt pristojni 
nosilci urejanja prostora, ki v skladu s predpisi , ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje, v prvem mnenju podajo tudi svoje mnenje o verjetnosti 
pomembnejših vplivov občinskega prostorskega načrta na okolje z vidika njihove pristojnosti. 

Spremembe in dopolnitve št. 2 dopolnjujejo osnovni prostorski akt občine z razvojno pobudo 
umestitve območja proizvodnih dejavnosti (IP na EUP SL-20), namenjenih površinam za 
industrijsko proizvodnjo, na območju med zemljiščem letal išča na vzhodu, dostopno cesto do 
letališča na jugu , avtocesto oziroma železnico na zahodu ter obstoječo gramoznico na severu 
tega območja . Predmetne spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta , oziroma 
nova stavbna zemljišča posežejo na vodovarstveno območje varovanja virov pitne vode z oznako 
WO II , ki so varovana z državno Uredbo, na obmOČja podeljenih vodnih pravic ter na vodna in 
priobaina zemljišča voda 2. reda, zato je ugotovljeno, da bo navedeni plan pomembneje vplival 
na okolje s stališča vpliva izvedbe plana na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim 
delovanjem voda. 

PYiloge: 

Vredn.: 



Obrazložitev 

Občina Hoče-Slivnica , Pohorska cesta 15, 2311 Hoče , je z vlogo številka 350-27/2016-006, z dne 
10.10.2016, ki jo je organ prejel 11 .10.2016, le-tega pozvala, da poda prvo mnenje s področja 
upravljanja z vodami, k osnutku Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta 

Občine Hoče-Slivnica. 

Vlogi je bilo priloženo oz. je bilo pridobljeno v postopku: 
Tekstualni del : Osnutek, Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica -
spremembe in dopolnitve št. 2, številka 2016-0PN-047_SD2 Hoče-Slivnica , URBIS d.o.o., 
Jezdarska ulica 3, 2000 Maribor, oktober 2016; 
Grafični del: številka 2016-0PN-047 _SD2 Hoče-Slivnica, URBIS d.o.o ., Jezdarska ulica 3, 
2000 Maribor, oktober 2016; 
Priloge: Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta, Strokovne podlage, Prikaz stanja 
prostora, Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta, Analiza tveganja za onesnaženje 
podzemne vode vodnega vira Dobrovce; 

Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1 B, 108/09 in 80/10-
ZUPUDPP (106/10 POPR.), 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35113 SkI.US: U-I-
43/13-8, 14/15-ZUUJFO) v 47a. členu določa , da nosilci urejanja prostora, podajo prvo mnenje ali je 
pripravljavec prostorskega akta upošteval njihove smernice in odločijo o celoviti presoji vplivov na 
okolje. Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1 , 2/04-ZZdrl-A, 10104 OdI.US, 41 /04-
ZVO-1 , 57/08 , 57/12 , 100/13, 40/14 in 56/15) v 61 . členu določa , da ministrstvo poda mnenje v skladu 
s predpisi o prostorskem načrtovanju , s katerim ugotovi ali so bile podane smernice upoštevane. Na 
podlagi drugega odstavka 14. člena Uredbe o organih v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/15 
in 62/15), izda prvo mnenje k osnutku področnega akta s področja upravljanja z vodami Direkcija 
Republike Slovenije za vode, organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor. 

Naslovni organ je ugotovil , da v predmetnem osnutku niso bile v celoti smiselno upoštevane Splošne 
smernice s področja upravljanja z vodami za pripravo prostorskih aktov. V nadaljevanju so podane 
bistvene ugotovitve in pripombe, ki jih je v nadaljnjih postopkih treba upoštevati: 
1. Predmetno območje EUP SL-20 s podrobno namensko rabo prostora IP v celoti poseže na ožje 

območje z oznako WO II , ki je varovano z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo 
vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja , Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 
24/2007, 32/2011 , 22/2013 in 79/2015 - v nadaljevanju Uredba). Iz navedene Uredbe med 
ostalim izhajajo tudi , ukrepi , prepovedi in omejitve za gradnjo, ki jih je pri načrtovanju treba 
dosledno upoštevati z namenom varovanja podtalnice, kot neoporečnega vira pitne vode. Presoja 
skladnosti z navedeno Uredbo mora biti opravljena na način , da bodo vse predvidene stavbe, vsi 
objekti prometne infrastrukture, cevovodi , komunikacijska omrežja in energetski vodi , morebitne 
naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, morebitni obrati, ki pomenijo vir 
tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami, morebitni objekti za zbiranje in 
obdelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov, izvajanje gradbenih del , morebitne vrtine ali izkopi in 
namestitve toplotnih črpalk (voda-voda ali zemlja-voda) ter morebitna uporaba fitofarmacevtskih 
sredstev na nekmetijskih zemljiščih , podrobno presojani, na podlagi Priloge 3 navedene Uredbe. 
Za gradnjo glavnih in regionalnih železnic, mestnih železnic ter distribucijskih plinovodov, razen 
za zemeljski plin, na WO II velja, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje 
gradbenih del , kadar gre za poseg v skladu z DPN ali OPPN (OPN v tem delu v natančnosti in 
vsebini OPPN) in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno 
okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov na 
vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za 
onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v 
postopku izdaje mnenja k DPN ali OPPN (OPN v tem delu v natančnosti in vsebini OPPN). 
Predložena Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce za namen 
sprememb in dopolnitev OPN Hoče-Slivnica , št. 6-16178, lEI d.o.o., Ljubljanska ulica 9, 2000 
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Maribor, september 2016 je izdelana pomanjkljivo in nedosledno. Nerazumljiv je tudi sam sklep 
Analize tveganja, ki hkrati ugotavlja, da je današnje varovanje vodnih virov Dobrovce in Dravski 
Dvor iz hidrogeološkega strokovnega vidika neustrezno ter da je predvidena sprememba 
namembnosti predmetnih zemljišč , s stališča varovanja vodnih virov, sprejemljiva. Analiza 
tveganja mora biti primerno dopolnjena na način , da po podrobno analizirala vse zgoraj 
navedeno, v skladu z Uredbo in podala tudi primerne zaščitne ukrepe ter se opredelila do 
sprejemljivosti vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter do vplivov zaščitnih ukrepov na 
zmanjšanje tveganja. Analiza tveganja mora biti revidirana, vsi izsledki pa upoštevani pri pripravi 
dopolnjenega osnutka in predloga predmetnih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega 
načrta . 

2. Na severnem delu območja teče Polanski potok, ki se ob severovzhodnem vogalu gramoznice 
združi z Novim Hočkim potokom. Gre za vodo 2. reda, ki ji pripada poleg vodnega zemljišča , z 
opredeljeno namensko rabo območja celinskih voda, tudi priobalno zemljišče , v širini 5 m od 
zunanje meje vodnega zemljišča . Rabo in druge posege v vode, vodna in priobaina zemljišča ter 
zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih je treba programirati, načrtovati in izvajati v skladu 
z določili Zakona o vodah tako, da se ne poslabšuje stanje voda, da se omogoča varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in 
obvodnih ekosistemov. V predloženem osnutku navedeno ni obdelano in prikazano. 

3. Na zahodnem delu območja , na območju obstoječih površin razpršene poselitve, je z vodnim 
dovoljenjem podeljena vodna pravica za lastno oskrbo s pitno vodo, kar je pri načrtovanju treba 
upoštevati, oziroma v primeru morebitne opustitve obstoječe rabe, vodni vir primerno zaščititi. 

4. V predloženem osnutku je treba za predmetno območje podati podrobne pogoje za odvod 
odpadnih in čistih padavinskih voda, ki mora biti predvideno v skladu z 92. členom Zakona o 
vodah, in sicer na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z urbanih površin, 
kar pomeni, da je potrebno predvideti ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike (zatravitev, travne plošče , morebitni suhi zadrževalniki. .. ). 

5. V predloženem osnutku so poleg navedenih vsebinskih pomanjkljivosti ugotOVljene tudi 
posamezne napake in sicer : 
• Odlok, 137a. člen , (19) odstavek: V tekstu so postavljeni »???« namesto navedbe, kje se 

zaključi kanalizacijski sistem , prav tako pa tudi za navedbo, da se padavinske vode ponikajo. 
• V legendi ni navedene podrobne namenske rabe prostora - IP, območja proizvodnih 

dejavnosti , površine za industrijo. 
• V legendi prikaza stanja prostora ni navedene podrobne namenske rabe prostora - IP, 

območja proizvodnih dejavnosti , površine za industrijo. 

Osnutek Sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica , ni 
izdelan v skladu s Splošnimi smernicami, zato ga je treba popraviti v skladu z njimi in ugotovitvami 
navedenimi v obrazložitvi tega dokumenta. 

Naslovni organ je na osnovi predložene dokumentacije odločil kot je razvidno iz izreka, 
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Vročiti 

Občina Hoče-Slivnica , Pohorska cesta 15, 2311 Hoče , s povratnico; 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana, po 
e-pošti, 
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za okolje, Sektor za SPVO, Dunajska cesta 48, 
1000 Ljubljana, po e-pošti , 
DRSV, Sektor območja Drave, po e-pošti , 
spis , tu . 

4 


