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Zadeva: Predložitev prvega mnenja k SD OPN Občine Hoče - Slivnica – MNENJE S 

PODROČJA JAVNE ŽELEZNIŠKE INFRASTRUKTURE 
 

 

Spoštovani, 

 

 

Ministrstvo za infrastrukturo kot nosilec urejanja prostora s področja državne železniške 

infrastrukture izdaja na podlagi 47. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 

33/07 in 108/09) v povezavi z 11b . členom Zakona o železniškem prometu (Uradni list RS, št. 

99/15) na vlogo Občine Hoče - Slivnica 

 

 
P R V O    M N E N J E 

 
 

  Glede na dejstvo, da k osnutku SD OPN niso bile izdane poseben smernice s 

področja državne železniške infrastrukture, sporočamo naslednje pripombe oz. predloge 

na besedilo osnutka dokumenta: 

 

• nejasna je navedba, da Občina Hoče-Slivnica leži v vplivnem območju mesta 

Gradec, 

• v celotnem besedilu je treba navajati uradno ime proge: glavna železniška proga 30 

Zidani Most-Šentilj-d. m., 

• v členu 19 je nerazumljiva ugotovitev, da glavna železniška proga povezuje občino s 

sosednjimi mesti Ljubljano in Reko, 

• čl. 137a. Poglavje: železniško omrežje: 
Za načrtovano umestitev železniške proge od železniške postaje Hoče do letališča naj se 

uporablja enotna terminologija »industrijski tir« in ne »mestna železnica«. Zakon o 

varnosti v železniškem prometu (Ur. 1. 56/13, 91/13 in 82/15) namreč navaja samo dva 

možna statusa: »javna železniška infrastruktura« in »industrijski tir«. Le-tega v svojem 

5. členu opredeljuje kot «....tir, ki ga lastnik uporablja za lasten prevoz blaga ali oseb in 

ni sestavni del železniškega sistema«. 
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Obrazložitev: 

 

Na podlagi strokovnega mnenja upravljavca javne železniške infrastrukture, SŽ – 

Infrastruktura, d.o.o., št. 31002-709/2016-JB z dne 14/10/2016, je bilo ugotovljeno, da posebne 

smernice niso bile izdane kar pomeni, da ni bilo mogoče ugotoviti, da so bile upoštevane. 

Skladno s 47. a. členom Zakona o prostorskem načrtovanju, ki določa, da je nosilec dolžan 

opozoriti tudi na morebitne pomanjkljivosti podatkov v prikazu stanja prostora z njihovega 

delovnega področja, so v prvem mnenju podane konkretne pripombe oz. dopolnitve.  

 

 

S spoštovanjem. 
 

Pripravil: 

mag. Boštjan Fendre 

podsekretar 

 

 

mag. Vlasta Kampoš Jerenec 

vodja Sektorja za železnice in žičnice 

 

 
 

 

  mag. Darja Kocjan 

      generalna direktorica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poslati: 

 

- naslovnik, po pošti, priporočeno 

- Ministrstvo za okolje in prostor, elektronsko 

- DRSI, elektronsko 

- SŽ infrastruktura d.o.o., elektronsko 

- zbirka dokumentarnega gradiva 


