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Zadeva: Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Hoče-Slivnica 

Zveza: Vloga Občine Hoče-Slivnica št. 350-27/2016-006 z dne 10. 10. 2016. 
prejeta dne 12. 10. 2016 

1. VLOGA OBČiNE 

Ministrstvo za infrastrukturo. Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko je dne 12. 10. 
2016 prejela vlogo Občine Hoče-Slivnica št. 350-27/2016-006 z dne 10. 10. 2016 za pridobitev 
prvega mnenja k osnutku Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine 
Hoče-Slivnica na podlagi 47.a člena v povezavi z 51 . členom Zakona o prostorskem 
načrtovanju , v nadaljevanju besedila ZPNačrt (Uradni list RS. št. 33/07. 70/08 - ZVO-1 B, 
108/09. 80/10-ZUPUDPP (106/10 POPR), 43/11 - ZKZ-C, 57/12. 57/12-ZUPUDPP-A. 109/12, 
76/14 - odI. US in 14/15 - ZUUJFO). 
Digitalno gradivo Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče

Slivnica je v elektronski obliki dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor na 
naslovu: http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/. 

2. ZAKONSKA PODLAGA ZA IZDAJO MNENJA 

Postopek priprave in sprejema občinskih prostorskih načrtov je določen z ZPNačrt . V skladu s 
47.a členom v povezavi z 51 . členom ZPNačrt občina osnutek občinskega prostorskega načrta 
pošlje Ministrstvu za okolje in prostor, ki v sedmih dneh preveri , ali je digitalno gradivo 
pripravljeno na način in v obliki , ki omogoča neposredno uporabo pri pripravi mnenj in zagotovi , 
da je gradivo za nosilce urejanja prostora dostopno na svetovnem spletu in o tem obvesti 
občino . Ministrstvo za okolje in prostor je digitalno gradivo ocenilo kot ustrezno in zagotovilo 
dostop do njega na svetovnem spletu. PO objavi gradiva na svetovnem spletu občina pozove 
vse nosilce urejanja prostora. da ji v 30 dneh predložijo prvo mnenja k načrtovanim prostorskim 
ureditvam v osnutku občinskega prostorskega načrta . Občina Hoče-Slivnica je za mnenje s 
področja javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti pozva la tudi Ministrstvo za 
infrastrukturo, Službo za trajnostno mobilnost in prometno politiko. 



Mnenje s področja javnega potniškega prometa in trajnostne mobilnosti vsebuje ugotovitve 
predvsem glede: 

1. zagotavljanja trajnostne mobilnosti z vidika vizije mobilnosti prebivalstva in trajnostnega 
razvoja ; 

2. razvoja učinkovitega sistema javnega potniškega prometa (v nadaljevanju JPP); 
3. zagotavljanja fizične integracije prometnih podsistemov za učinkovitejše izvajanje 

gospodarske javne službe javnega potniškega prometa; 
4. potreb po zmanjšanju onesnaževanja iz naslova osebnega prometa. 

3. UGOTOVITVE MINISTRSTVA ZA INFRASTRUKTURO 

Občina Hoče-Slivnica je pripravila osnutek sprememb in dopolnitev OPN Občine Hoče-Slivnica 
na podlagi podatkov o stanju prostora, splošnih smernic državnih nosilcev urejanja prostora ter 
je bila pri tem dolžna upoštevati usmeritve in določitve veljavnih državnih prostorskih aktov, 
državne razvojne dokumente ter druge področne relevantne predpise. 

Glede na navedeno Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno 
politiko ugotavlja, da osnutek sprememb in dopolnitev OPN Občine Hoče-Slivnica v določeni 
meri upošteva zgoraj navedene usmeritve in določitve , vendar iz gradiva ni jasno razvidno, na 
kakšen način bo upoštevan vidik trajnostne mobilnosti. Ob dejstvu, da je Občina Hoče-Slivnica 
pričela s postopkom izdelave Celostne prometne strategije predlagamo, da se ob načrtovanju 
posegov v prostor da poseben poudarek ureditvam za potrebe trajnostne mobilnosti. 
Zato predlagamo, da se tako v besedilnem, kot grafičnem delu bolj celovito vključi vidik 
trajnostne mobilnosti, kot ga določajo splošne smernice s področja trajnostne mobilnosti , ki se 
nahajajo na naslednji povezavi : 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/navodila 
_priporocila_in_smernice_nosilcev_urejanja_prostora_za_pripravo_dpn/splosne_smernice_za_ 
pripravo_prostorskih_aktovl 
Odlok - 137 a člen : ni obrazložen vidik trajnostne mobilnosti skladno s smernicami nosilca 
urejanja prostora . 
Kartografski prikaz je potrebno dopolniti z lokacijami obstoječih in novo načrtovan i h postajališč . 

Kartografski prikaz stanja in načrtovan i h ureditev, povezanih s sistemom javnega potniškega 
prometa v občini bo pokazal smiselno razporeditev dejavnosti v prostoru z vidika JPP. Dolžnost 
zagotavljanja mobilnosti prebivalstva je povezana s prostorskimi pogoji , zato se naj zasnova 
poselitve navezuje na bližino postajališč JPP oziroma naj se načrtuje nova postajal išča v 
naseljih oz. delih naselij , ki postajališč JPP še nimajo urejenih. 
V obstoječem omrežju naselij in prometne infrastrukture je potrebno ovrednotiti morebitne 
preobremenitve zaradi novo načrtovane dejavnosti, ki bo generirala tako osebni , kot tovorni 
promet. 

4. SKLEP 

Ministrstvo za infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko izdaja k 
osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Hoče-Slivnica prvo mnenje v skladu s 47.a 
členom v povezavi z 51 . členom ZPNačrt. Spremembe in dopolnitve osnutka Občinskega 
prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica je potrebno dopolniti oz. popraviti skladno s 3. točko 
tega mnenja. 
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