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ZADEVA: Strokovno mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov plana na okolje za 

spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče

Slivnica 

Dne 11.10.2016 ste nas z dopisom št. 350·9/2016·2 zaprosili za mnenje o verjetnosti pomembnejših 
vplivov plana na okolje za spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče· 
Slivnica s stališča naše pristojnosti varovanja zdravja ljudi (VZL) pred vplivi iz okolja. 

Kot osnovo za izdelavo mnenja smo pregledali dokumentacijo na spletni strani MOP: 

• Spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče·Slivnica . osnutek, 

URBIS d.o.o. Maribor, september 201 6 (OPN·SD2). 

Skladno s 3. členom Uredbe o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, 

programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje 

vplivov na okolje, Uradni list RS št. 9/2009, smo izvedli postopek ugotavljanja verjetnosti pomembnejših 

vplivov izvedbe plana s stališča naše pristojnosti , pri čemer smo upoštevali naslednja podrobnejša merila iz 

2. člena uredbe glede: 

1. Značilnosti OPN·SD2: 

• S spremembo OPN·SD2 se v širše mestno območje mesta Maribor umešča gospodarski projekt, ki bo 

v ti. mariborskem proizvodnem bazenu zagotovil nova delovna mesta v gospodarstvu; 

• Območje je zajeto v pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za razvoj letališča Edvarda 

Rusjana Maribor (LERM) s podobno namembnost jo, kot je predlagana v postopku OPN·SD2; 

• Pobuda obsega spremembe več EUP (s PNRP LN, K1, VC) v EUP za industrijsko proizvodnjo (IP) in 

en LN v PC, kjer gre za uskladitev površin za širitev regionalne ceste; 

• celotna površina pobude je 920.174 m2, od tega je sedaj v K1 748.268 m2, v LN 148.576 m2, v VC 

22586 m2 in v A 744 m2; 
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• Proizvodno območje je določeno zaradi zahtev investitorja. Preostalo območje je razdeljeno na: 

- območje severno od obstoječih objektov, umeščeno v trikotno območje ob povezni cesti proti 

poslovni coni Hoče in razširjenim območjem letališča (letališke steze z novo predvideno taksi 

povezno letališko stezo). 

- v južnemu delu obravnavanega območja, v večjem trikotniku, ki je omejen na JZ strani z avtocesto, 

na S s sedanjo (in bodočo) osrednjo dovozno cesto na letališče (iz avtoceste) ter na vzhodni strani 

razširjenim območjem letališča (kjer so predvideni morebitni novi terminali, hangarji, tehnične 

delavnice in upoštevan varnostni koridor), 

• Posodobitev in razvoj mednarodnega letališča Edvarda Rusjana Maribor bo narekovala tudi 

spremembe in dodatne novogradnje prometne infrastrukture, ki bo delovala tudi kot: 

- efektivni transportni sistem, ki pripomore k ekonomski rasti, kakovosti bivanja, trajnostnemu razvoju 

okolja in regije, 

- načrtovan, reguliran, razvojno učinkovit in dobro integriran transportni sistem, ki bo služil javnemu 

interesu s povečanjem mobilnosti in nudil zanesljiv, varen in odgovoren transport, 

- učinkovit transportni sistem, ki pripomore k ekonomskemu razvoju, kvaliteti življenja in okoljski 

trajnostni politiki regije; 

• Za predvideno cono bo potrebno zagotoviti: 

- rekonstrukcijo regionalne ceste proti letališču (po potrebi), 

- na avtocesti A4 zagotoviti prostor za širitev oz. izgradnjo dodatnega pasu (3 pas), 

- industrijski tir izvesti iz železniške postaje Hoče (narejena idejna zasnova), 

2. Značilnosti vplivov in območij, ki bi lahko bila prizadeta: 

• z OPN-SD2 se ne spreminjajo območja namenjena bivanju ljudi, zato ne predvidevamo neposrednih 

vplivov na VZL. Najbližje stavbe z varovanimi prostori na območju poselitve so oddaljene okoli 450 m 

JZ od OPN-SD2 preko železniške proge in avtoceste, zato lahko pričakujemo daljinske, kumulativne in 

sinergijske vplive zaradi obstoječe in predvidene dejavnosti s stališča hrupa ter kakovosti zunanjega 

zraka; 

• z OPN-SD2 se spreminjajo območja NRP namenjena pridelavi hrane, zato se bodo zmanjšale 

površine za lokalno pridelavo hrane in posledično oskrba prebivalstva z lokalno pridelano hrano; 

• OPN-SD2 se nahaja na VVO II, zato lahko pričakujemo vplive na oskrbo prebivalstva s kakovostno 

pitno vodo, 
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3. Pomena in ranljivosti območij, ki bi lahko bila verjetno prizadeta: 

• Predvidene ureditve na tem območju predvidoma lahko povečajo kumulativne obremenitve širšega 

območja s hrupom in onesnaženim zrakom; 

• OPN-SD2 skupaj z drugimi načrti predvidoma lahko ima pomembne vplive na obstoječo oskrbo 

prebivalstva s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano; 

• Glede na oddaljenost poselitvenih območij od predvidenega posega ne pričakujemo pomembnega 

vpliva na varovanje zdravja ljudi s svetlobnim onesnaženjem in elektromagnetnim sevanjem. 

Na podlagi pregledane dokumentacije ocenjujemo, da Spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega 

prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica verjetno lahko imajo pomembne vplive na varovanje zdravja ljudi 

s stališča hrupa in kakovosti zunanjega zraka, ter oskrbe prebivalstva z kakovostno pitno vodo in lokalno 

pridelano hrano, zato ocenjujmo, da je s strateška presoja vplivov na okolje potrebna. 

Mnenje sestavil: 
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