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Zadeva: Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta 

Občine Hoče-Slivnica 
Zveza:  vaš dopis št. 350-27/2016-006, z dne 10.10.2016 
 

Dne 11.10.2016 smo prejeli vašo vlogo št. 350-27/2016-006, z dne 10.10.2016, za podajo prvega mnenja k 
osnutku sprememb in dopolnitev št. 2 občinskega prostorskega načrta (SD 2 OPN) Občine Hoče-Slivnica. 

Na območju občine Hoče-Slivnica potekajo naslednji avtocestni odseki, ki so v upravljanju DARS, d.d.: 
- avtocesta (AC) A4, odsek Slivnica – Draženci, za katero je sprejeta Uredba o državnem lokacijskem 

načrtu, Ur. list RS, št. 73/05.  
- AC A1, odsek Slivnica – Pesnica, za katero je sprejeta Uredba o  lokacijskem načrtu, Ur. list RS, št. 41/98, 

72/00- spr./dop. za AC priklj. Rogoza, 68/02, 72/04 - spr./dop. za novo Zrkovsko, 73/05.  
- AC A1, odsek Slivnica-Fram, za katero je sprejeta Uredba o lokacijskem načrtu, Ur. list RS, št. 23/96. 

K osnutku OPN smo v letu 2011 izdali smernice DARS št. 351/D-39/11-PDPVO/VD-725, z dne 28.6.2011, ki 
ste jih prejeli v sklopu smernic takratnega Ministrstva za promet št. 3712-18/2011/7-0034319, z dne 
30.6.2011. K predlogu OPN smo izdali pozitivno mnenje DARS št. 351/D-39/11-PTPP/VD-1121, z dne 
11.9.2013.  

Po pregledu gradiva, ki je bilo dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor (osnutek SD 
2 OPN, št. projekta 2016-OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, oktober 2016, izdelovalec Urbis d.o.o., Maribor), 
ugotavljamo, da se SD 2 OPN nanašajo na umestitev novega proizvodnega območja oziroma površin med 
AC razcepom Slivnica, letališčem Edvarda Rusjana ter obstoječo železniško progo.  

V nadaljevanju, skladno z 11.a členom in 47.a členom Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Ur. list 
RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 
109/12, 76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter skladno z 23. členom Zakona za uravnoteženje javnih financ 
(ZUJF, Ur. list RS, št. 40/12) oziroma 9. členom Zakona o Družbi za avtoceste v Republiki Sloveniji (ZDARS-1, 
Ur. list RS, št. 97/10 in 40/12 – ZUJF) podajamo p r v o  m n e n j e  k osnutku SD 2 OPN, s podrobnejšimi 
usmeritvami oziroma posebnimi PIP za gradnjo in posege v proizvodnem območju ob letališču v Slivnici 
(dopolnitev 137.a člena Odloka o SD 2 OPN): 

1. Umestitvi novega proizvodnega območja, ki delno posega v varovalni pas AC, ne nasprotujemo.  

2. V Odloku je treba navesti, da morajo biti vsi posegi na novem proizvodnem območju odmaknjeni min. 7 
m od roba cestnega sveta obojestransko zaradi zagotovitve prostora za bodočo širitev AC.  

3. V Odloku je treba navesti, da DARS d.d. ne bo zagotavljal dodatnih ukrepov varstva pred hrupom za 
nove objekte in njihove funkcionalne površine, kot tudi ne zaščite pred morebitnimi drugimi vplivi, ki so 
ali bodo posledica obratovanja AC, glede na načrtovane ukrepe zaščite v sklopu njene izgradnje. Izvedba 
vseh ukrepov za zaščito območja in objektov pred negativnimi vplivi AC je obveznost lokalne skupnosti, 
za katero se pripravlja OPN oz. obveznost investitorjev novih posegov.  

4. V Odloku je treba navesti, da meteorna voda z objektov in pripadajočih površin ne sme biti speljana v 
naprave za odvodnjavanje AC. Izvedba odvodnjavanja ne sme poslabšati ali ogroziti obstoječega sistema 
odvodnjavanja AC. 
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5. V Odloku je treba navesti, da mora razsvetljava načrtovanega proizvodnega območja izpolnjevati 
zahteve glede zastrtosti bleščanja in svetlobnega onesnaževanja v skladu s predpisi. 

6. V Odloku je treba navesti, da skladno z Zakonom o cestah v varovalnem pasu AC ni dovoljeno 
postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali zvočno obveščanje in oglaševanje.  

7. V Odloku je treba navesti, da je tudi pri načrtovanju GJI v varovalnem pasu AC (elektrovod, pokablitev 
DV ipd.) treba upoštevati zahtevane odmike za širitev AC in pridobiti podrobnejše projektne pogoje 
upravljavca AC. 

8. Prometne razmere na obstoječi cestni mreži se zaradi vpliva prometa iz načrtovane cone ne smejo 
bistveno poslabšati. Gradivu za pridobitev drugega mnenja k SD 2 OPN je potrebno priložiti prometno 
preveritev, ki bo prikazala vpliv načrtovane cone na prometne razmere na obstoječih cestah v času 
prometnih konic za stanje ob izgradnji cone in za stanje v dolgoročnem obdobju (20-let po izgradnji).  

V kolikor bo iz rezultatov prometne preveritve izhajalo, da bo promet iz načrtovane cone bistveno 
poslabšal prometne razmere na rampah AC priključka, je potrebno predvideti ustrezne ukrepe na 
obstoječi cestni mreži, ki bodo zagotavljali ustrezno prometno pretočnost.  

Prometno preveritev in morebitne ukrepe na obstoječi AC, ki bodo iz nje izhajali, je treba predložiti 
DARS v pregled in potrditev. Poleg tega opozarjamo, da je treba v primeru, da bodo iz prometne 
preveritve izhajali ukrepi na obstoječih cestah, ki niso v upravljanju DARS, je k načrtovanim ureditvam 
treba pridobiti tudi pozitivno mnenje oziroma soglasje upravljavcev teh cest (Direkcija RS za ceste in 
Občina Hoče-Slivnica).   

Pri načrtovanju morebitnih novih rešitev na AC oziroma AC priključnih krakih je treba izdelati tudi 
presojo prometne varnosti v vseh fazah projektiranja in gradnje, skladno s Pravilnikom o preverjanju 
varnosti cestne infrastrukture in usposabljanju presojevalcev varnosti cest (Ur. list RS, št. 50/11). 

Vsi stroški, povezani z izvedbo morebitno potrebnih ukrepov na obstoječi AC, ki bodo sledili iz 
povečanih prometnih obremenitev zaradi obratovanja načrtovane cone, bremenijo investitorja 
načrtovane cone oziroma lokalno skupnost.  

 

Prosimo, da nam predlog SD 2 OPN Občine Hoče-Slivnica in strokovne podlage posredujete v pregled in 
mnenje. 
 

Lep pozdrav. 
 
Pripravila: 
DRI upravljanje investicij, d.o.o. 
mag. Barbara Likar  
vodja sektorja  
 

 

V vednost: 
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, Ljubljana 
- MZI, Direktorat za kopenski promet, Langusova 4, Ljubljana  
- DRSI, Tržaška 19, Ljubljana  
- DARS: g. Kušnik, ga. Sodnik Prah, ga. Žibrat, g. Bizjan 
- DRI:    ga. Likar, ga. Draksler, ga. Kovač, PTPP 
 

Janez Kušnik 
direktor projektov 

dr. Tomaž Vidic 
predsednik uprave 


