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Zadeva: Prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega 
načrta Občine Hoče. - Slivnica (SO OPN 2) 

Zveza: Va~ dopis št. 350-2712016-006115 z dne 10. 10. 2016 

Občina Hoče - Slivnica je dne 11. 10.2016 pozvala Ministrstvo za infrastrukturo, ki je državni 
nosilec urejanja prostora za področje rudarstva, da predloži prvo mnenje k osnutku sprememb 
in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica, na podlagi 47.a člena' 
Zakona o prostorskem načrtovanju (Ur .. 1. RS, št. 33/07, 70108 - ZVO-1 B, 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). 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, je preučilo z osnutkom SD OPN 2 Občine 
Hoče - Slivnica načrtovano predvideno prostorsko ureditev in na podlagi 47.a člena Zakona o 
prostorskem načrtovanju izdaja naslednje 

prvo mnenje: 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. po preveritvi - z vidika državnega nosilca 
urejanja prostora za področje rudarstva in določb Zakona o rudarstvu (Ur. 1. RS, št. 14/14-
ZRud-1-UPB3) - ugotavlja sledeče: 

- na območju Občine Hoče - Slivnica ni pridobival nega prostora za katerega bi država 
podelila rudarsko pravica za izkoriščanje mineralnih surovin. Na' območju, ki je v grafičnem 
delu označeno kot' LN HO 19/1, je bila podeljena rudarsko pravico za izkoriščanje 
mirieraine surovine prod koncesionarju kateremu je koncesija potekla dne 21. 12. 2015. Na 
območju občine ni raziskovalnega prostora za katerega bi država podelila rudarsko pravico 
za raziskovanje mineralnih surovin. 

- vsa ostala območja na katerih se izvaja ali je bilo izvedeno nezakonito rudarsko delo 
(izkoriščanje mineralnih surovin brez koncesije za izkoriščanje)'so nelegalni kopi. 

Glede na navedeno se k osnutku sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta 
Občine Hoče - Slivnica s katero se med drugim v grafičnem delu prostorskega akta (na kartah 
osnovne namenske rabe) spremeni območje mineralnih surovin (z oznako LN HO 19/2) v 
območje proizvodnih dejavnosti (z oznako IP SL 20), izdaja prvo mnenje v katerem državni 
nosilec urejanja prostora za' področje rudarstva ni ugotovil pomanjkljivosti v prikazu podatkov 
stanja prostora. 
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Vročiti (elektronsko): 
1. obcina@hoce-slivnica.si 
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