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Na podlagi poziva za pripravo prvega mnenja k osnutku prostorskega akta, ki ga je podala 
Ob~ina Ho~e - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Ho~e (v nadaljevanju: Ob~ina Ho~e -
Slivnica), izdaja MInistrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: 
Ministrstvo) na podlagi 47a. ~Iena Zakona o prostorskem na~rtovanju (Uradni list RS, št. 
33/2007, 70/2008-ZVO-1 B, 108/2009, 80/2010-ZUPUDPP (106/2010 popr), 43/2011-ZKZ-C, 
57/2012, 57/2012-ZUPUDPP-A, 109/2012; v nadaljevanju. ZPNa~rt) naslednje 

PRVO MNENJE 

K OSNUTKU ODLOKA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH 
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČiNE HOČE - SLIVNICA 

(SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 2) 

IN 

MNENJE O VERJETNOSTI POMEMBNEJŠIH VPLIVOV IZVEDBE PLANA 
NA KULTURNO DEDIŠČINO 

1. Podatki o vlogi 

Ob~ina Ho~e - SlIvnica je z vlogo št. 350-27/2016-006 z dne 10. 10.2016, prejeta dne 11. 10. 
2016 pozvala Ministrstvo, da izda prvo mnenje k osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o ob~inskem prostorskem na~rtu Ob~ine Ho~e - Slivnica (spremembe in dopolnitve št 2) 
(v nadaljevanju: Spremembe OPN Ho~e - Slivnica). 

V vlogi je bil naveden naslov spletnega strežnika, kjer je dIgitalno gradivo osnutka Sprememb 
OPN Ho~e - Slivnica v elektronski obliki dostopno na vpogled in uporabo 



Na spletnem strežniku je bilo dosegljivo naslednje gradivo v elektronski obliki: 
Sklep o zaeetku priprave (MUV št. 17/2016) 
Spremembe in dopolnitve odloka o obeinskem prostorskem naertu Obeine Hoee -
Slivnica, spremembe in dopolnitve št, 2, osnutek (izdelal URBIS d.o.o., št. projekta 
2016-0PN-047 _SD2 Hoee-Slivnica, Maribor, oktober 2016) 
Prikaz stanja prostora, september 2016 (izdelal Urbis d.o.o.) 
Strokovne podlage za spremembo namenske rabe in umestitev obJekta v prostor 
(izdela Urbis d.o.o. in Spring d.o.o., št. projekta 20167SD_OPN-0467SP1, Maribor, 
september 2016) 
Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce (izdelal 
Inštitut za ekološki inženiring d.o.o., št. projekta 6-16178, Maribor, september 2016) 
Idejna zasnova obmoeja 

Zavod za varstvo kulturne dediMine Slovenije, OE Maribor, Slomškov trg 6, 2000 Maribor (v 
nadaljevanju: Zavod) je skladno s 84. elenom Zakona o varstvu kulturne dedišelne (Uradni list 
RS, št. 16/2008, 123/2008,8/2011,90/2012,111/13 in 32116; v nadaljevanju ZVKD-1) pripravil 
gradivo za prvo mnenje (dopis št. S$-350-0043/2011/9 z dne 12 10.2016 ter dopolnitev 
poslana po elektronski pošti dne 12. 10. 2016). 

2. Podatki o smernicah 

Skladno s 47. elenom ZPNaert so splošne smernice za naertovanje obeinskega prostorskega 
naMa in njegovih sprememb za podroeje varstva nepremiene kulturne dedišeine o~javljene na 
spletnih straneh Ministrstva: 
http://www.mk.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Kulturna dediscina/NEPREMICNAlPr 
ostorKD/splosne smernice KD za OPN 2013-01-28.pdf 
(dokumentšt 350-3/2013/1 z dne 28.1.2013) 

Posebne smernice niso bile izdane. Obeina Hoee - Slivnica ni podala vloge za izdajo posebnih 
smernic. 

3. Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev odloka o občinskem prostorskem 
načrtu Občine Hoče - Slivnica (spremembe in dopolnitve št. 2) 

Iz gradiva objavljenega na spletnem strežniku je možno ugotoviti, da gre za spremembe, ki so 
vezane za gradnjo objektov in ureditev za potrebe mednarodnega avtomobilskega koncerna. 

Znotraj obmoeja urejanja ni varovanih enot kulturne dedišeine ali trenutno znanih registriranih 
arheoloških najdiše, se pa neposredno na jugovzhodnem robu obmoeja nahaja registrirano ln 
delno raziskano arheološko najdišee Orehova vas - Arheološko najdišee Dolge njive (E$D 
29539) ter na jugozahodnem robu sakralni spomenik Orehova vas - Znamenje pri letališeu, 
(E$D 7066) (Odlok o razglasitvi nepremienih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na obmoeju 
obeine Maribor, Medobeinski uradni vestnik, št. 5/92-80,4/2011-79, 21/2011-398,28/2011-
519). 

V bližini je še vee varovanih registriranih arheoloških najdiše (Slivnica pri Marlboru - Arheološko 
najdišee (E$D 6822), Rogoza - Arheološko najdišee ob železnici (E$D 15522), Hotinja vas
Arheološko najdišee Spodnji Gojaji (E$D 29542)), ki so bila - ob omenjeni Orehovi vasi -
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odkrita in znotraj gradbenega okvira raziskana v postopkih gradnje avtoceste (postopoma glede 
na gradbeno dinamiko med leti 1996 - 2008). Pri tem posebej pripominjamo, da so danes 
zamejena območja navedenih najdišč posledica tega, da je bil s predhodnimi arheološklmi 
raziskavami v postopkih državnega prostorskega načrta za avtocesto pregledan samo koridor 
takratnih posegov in da so varovana območja posledično zaokrožena na parcele glede na 
rezultate izkopavanj v gradbenem okviru. Dejanske meje naselbin iz arheoloških obdobij 
praviloma niso bile ugotovljene in zamejene, saj ni bilo možnosti pregleda širšega območja, 
torej se lahko še širijo izven trenutno varovanih območij najdišč. Glede na današnje poznavanje 
širšega prostora okoli oz izven območja urejanja, kjer je poznana še cela vrsta arheoloških 
najdišč iz domala vseh arheoloških obdobij, se ocenjuje, da je arheološki potencial 
obravnavanega območja zelo velik. 

Na osnovi zgoraj navedenega podajamo naslednje usmeritve in stališče do načrtovanih 
ureditev: 

Načrtovanje Industrijske cone na obravnavani lokaciji je z vidika varstva kulturne dediščine 
načeloma možno. Pri nadaljnjem načrtovanju naj se upošteva: 

rezultate predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala zemljišča, 
ki bo opravljena v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje - upoštevati je 
treba ukrepe za varstvo eventuelno novo odkritih in registriranih arheoloških najdišč 
(ukrepi bodo podani z dopolnitvijo prvega mnenja na podlagi rezultatov predhodnih 
arheoloških raziskav) 
varstveni režim za sakralni spomenik Orehova vas - Znamenje pri letališču (E$D 7066) 
- pri rešitvah glede ureditvene situacije naj se upošteva lokacijo in pojavnost znamenja 
v Orehovi vasi 

Podrobnejše usmeritve glede presoje vpliva plana na arheološke ostaline ter izvedbe 
predhodnih arheoloških raziskav za oceno arheološkega potenciala zemljišča so podane v točki 
4 (Mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje za spremembe in 
dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (spremembe in 
dopolnitve št. 2)). 

Odlok o razglasitvi kulturnega spomenika Orehova vas - Znamenje pri letaliŠČU (E$d 7066) 
predpisuje, da se spomenik varuje v celoti, neokrnjenosti in izvirnosti. Dovoljeni so posegi za 
njegovo vzdrževanje in valorizacija njegovih spomeniških lastnosti. Varuje se tudi nepozidano 
okolje. 

4. Mnenje o verjetnosti pomembnejAih vplivov izvedbe plana na okolje za spremembe in 
dopolnitve odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica 
(spremembe in dopolnitve At. 2) 

Gradivo objavljeno na spletnem strežniku smo pregledali. V samem območju urejanja ni 
registriranih enot kulturne dediščine Se pa v neposredni bližini nahajata dve arheološki 
najdišči: Slivnica pri Mariboru - Arheološko najdišče, E$D 6822 in Orehova vas - Arheološko 
najdišče Dolge njive, E$D 29539, ter sakralni spomenik Orehova vas - Znamenje pri letališču, 
E$D 7066. Glede na današnje poznavanje širšega prostora okoli oz. izven območja urejanja, 
kjer je poznana še cela vrsta drugih arheoloških najdišč iz domala vseh arheoloških obdobij 
(glej točko 3), se ocenjuje, da je arheološki potencial obravnavanega območja zelo velik. 
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S planom, ki zajema prb. 92 ha veliko območje, se umešča in predpisuje podrobne prostorsko 
izvedbene pogoje za izgradnjo objektov in drugih ureditev namenjenih industrijski proizvodni 
dejavnosti s spremljajočimi dejavnostmi. Glede na obseg in značilnosti načrtovanega posega 
ter obstoječe podatke o prisotnosti arheoloških ostalin v širšem območju, menimo, da obstaja 
verjetnost pomembnejšega vpliva na kulturno dediščino in arheoloike ostaline. 

Predlagamo, da se za obravnavani plan izvede celovita presoja vplivov izvedbe plana na okolje 
z vidika vpliva na kulturno dediščino in arheološke ostaline. 

V nadaljevanju podajamo usmeritve za izvedbo presoje vplivov plana: 

• Usmeritve za presojo vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino: 

Upošteva naj se točka 4.3.1 v Splošnih smernicah za načrtovanje občinskega prostorskega 
načrta za področje varstva nepremične kulturne dediščine št. 350-3/2013/1 z dne 28. 1. 2013. 
Posebno pozornost naj se nameni ugotavljanju in vrednotenju vplivov na enoto dediščine 
Orehova vas - Znamenje pri letališču, ESD 7066 

• Usmeritve za presoJo vplivov izvedbe plana na arheološke ostaline 

V okviru postopka celovite presoje vplivov izvedbe plana na okolje z vidika varstva arheoloških 
ostalin, se bodo opravile predhodne arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala 
zemljišča. S temi raziskavami se pridobijo informacije, potrebne za vrednotenje vpliva na 
arheološke ostaline in določijo nadaljnji ukrepi varstva. Gre za raziskave na ObmOČjih, ki še 
niso bila raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana (izven območij 
registriranih arheoloških najdišč). 

Obravnavano obmOčje se v celoti nahaja znotraj državnega prostorskega načrta za Letališče 
Edvarda Rusjana Maribor. V okviru tega postopka je že bil opravljen prvi sklop kabinetnih 
predhodnih arheoloških raziskav (glej poročilo: Ocena arheološkega potenciala na območllu 
DPN Letališče Edvarda Rusjana v Mariboru, metode 1- 4; ZVKDS ePA poročilo št. OO-
001012016-GR-2016-40, Ljubljana, september 2016), katerih rezultati so seveda uporabni tudi 
za obravnavane Spremembe OPN Hoče - Slivnica. 

V nadaljevanju je treba izvesti še terenske predhodne arheološke raziskave (predhodne 
arheološke raziskave po metodah 5- 6). 

Predhodne arheološke raziskave bo izvedel ZVKDS, Center za preventivno arheologijo v okviru 
izvajanja državne javne službe. Rezultate raziskav je treba upoštevati pri pripravi okoljskega 
poročila ter v nadaljevanju tudi pri pripravi predloga Sprememb in dopolnitev OPN Hoče -
Slivnica. 

Na podlagi rezultatov predhodnih arheoloških raziskav bo Ministrstvo izdalo tudi dopolnitev 
prvega mnenja s katerim bodo opredeljeni nadaljnji ukrepi varstva. 
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5. Zaključek 

Pred sprejetjem prostorskega akta je treba predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah 
odloka o obČinskem prostorskem načrtu Občine Hoče - Slivnica (spremembe in dopolnitve št 2) 
posredovati Ministrstvu v pregled in pridobitev mnenja (79. člen ZVKD-1). Vloga naj bo v 
vednost posredovana tudi ZVKDS OE Maribor, ki pripravlja strokovna gradiva za Ministrstvo 
(84. člen ZVKD-1). Zahtevi za izdajo mnenja morata biti priložena predlog prostorskega akta 
in obrazložitev o upoštevanju smernic in prvega mnenja. 

Lep pozdrav, 

Pripravila: 
Maja Jeglič 

~~\ty, 

Vročiti (priporočeno): 

Naslovnik 

V vednost (elektronsko) 
MOP, Direktorat za prostor, gp.mop@gov.sl 
MOP, Direktorat za okolje, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, gp.mop@gov.si 
ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.oemaribor@zvkds.sl, 
Maja Krajnc, Občina Hoče - Slivnica, maja kramc@hoce-slivnica si 
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