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Zadeva: Smernice, pogoji k spremembam in dopolnitvam OPN 
Občine Hoče - Slivnica 

Na podlagi: 30., 34.,47. , 51.,58.,61 . in 70. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ZPNačrt, ZPNačrt-A (Uradni 
list RS, št. 33/07, 108/09), 9., 10, 12. , 13. in 16. člena Zakona o elektronskih komunikacijah - ZEKom-1 (Uradni 
list RS , št. 109/2012) in Pravilnika o delu komisije za pregled projektne dokumentacije (Uradno glasilo Telekoma 
Slovenije št. 3/04), ter vloge vlagatelja vam izdajamo smernice, pogoje k spremembam in dopolnitvam OPN 
Občine Hoče - Slivnica. 

OPN Občine Hoče-Slivnica - spremembe in dopolnitve 

Povzetek 

Pri pregledu strokovnih podlag za naveden OPN na spletni strani MOP, ugotaVljamo: 

- Da se spremembe nanašajo na območje ob avtocestnem razcepu Slivnica in ob letališču Edvarda Rusjana. 
- Na tem območju bo proizvodna cona z večimi objekti, ki se bodo lahko gradili etapno. Vsak sklop gradnje pa 
mora biti zaključena funkcionalna celota vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo. 

V 137a členu je zapisano: 

pod točko 25: 

- Območje bo preko načrtovanega sekundarnega omrežja priključeno na obstoječo prometno, energetsko in 
komunalno infrastrukturo. V OPN-SD2 so določene idejne rešitve priključevanja, podrobnejše rešitve bodo 
opredeljene v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja, v odvisnosti od potreb in faznosti 
izgradnje ter ob upoštevanju pogojev posameznih upravljalcev. 

pod točko 34: 

- Zgraditi je potrebno priključno omrežje na obstoječe omrežje, ki je zgrajeno do letališča Maribor. Do mesta 
priključevanja je potrebno položiti ustrezne cevi kabelske kanalizacije, v katere bo umeščeno potrebno število 
kablovodov. 

Smernice 

Kabelsko komunikacijsko omrežje 

Glede na območje in njegov obseg je potrebno pripraviti PID/PZI projektno dokumentacijo, ki upošteva: 

- Da je potrebno do posameznih objektov, v sklopu OPN zgraditi TK kabelsko kanalizacijo, iz dveh PVC cevi fi 
110mm, ter z KJ dimenzije minimalno 1 ,2x1 ,2x1 ,2m. 
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- Priključna točka novozgrajenega omrežja na obstoječe omrežje je na letališču Edvarda Rusjana Maribor. 
- Izvedba TK kabelske kanalizacije mora omogočati Telekomu Slovenije d.d. kot obveznemu izvajalcu 
Univerzalne storitve možnost priklopa vseh objektov v zazidavi. 
- Obstoječe TK omrežje, ki se nahaja na obrobju območja , glede na pozidavo ustrezno zaščititi , prestaviti in 
razširiti na osnovi projektne rešitve. 
- Vsa dela v zvezi z zaščito in prestavitvami tangiranih TK kablov izvede Telekom Slovenije, d.d. (ogledi, izdelava 
tehničnih rešitev in projektov, zakoličbe, izvedba del in dokumentiranje izvedenih del. 
- Pri načrtovanju objektov predlagamo, da investitor za objekte kjer bo izveden TK priključek, predvidi vgradnjo 
dovodne TK omarice in zagotovi ustrezni cevni dovod do objekta. Dovodna TK omarica mora biti vgrajena na 
mesto, ki omogoča 24 urni dostop. Notranja telekomunikacijska instalacija se naj izvede s tipiziranimi materiali in 
elementi. Priporočlj iva je izvedba notranje telekomunikacijske instalacije, ki se z ustrezno cevno povezavo (pri 
tem se upošteva minimalne dimenzije instalacijskih cevi) z dovodno TK omarico zaključi v notranji TK omarici. V 
notranji TK omarici je potrebno zagotoviti električno napajanje (ustrezno nameščena vtičnica 220 V, ki omogoča 
priklop terminalne opreme) in prezračevanje . 

Brezžično omrežje elektronskih komunikacij 

Telekom Slovenije, d.d., je na podlagi Vloge za pridobitev prvega mnenja k spremembam in dopolnitvam 
Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica (OPN) številka: 350-27/2016-006 z dne 10.10.2016 
analiziral osnutek prostorskega akta in ugotovil, da je pripravljavec dodal 137a. člen , ki obravnava EUP SL20 z 
PNRP IP (površine za industrijo). 

Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče-Slivnica (Medobčinski uradni vestnik Štajerske in Koroške 
regije, št. 28/2014), graditev objektov in naprav mobilne telefonije v območjih namenske rabe prostora z oznako I 
(območja proizvodnih dejavnosti) dovoljuje. 

Neglede na prej navedeno Telekom Slovenije, d.d., predlaga, da se v postopku priprave sprememb in dopolnitve 
OPN 9. odstavek 83. člena (skupni PIP za gradnjo in urejanje komun ikacijskega omrežja) spremeni, in da se 
hkrati s tem uskladi tudi Priloga 3. 

PREDLOG: 

9. odstavek, 83. člena (skupni PIP za gradnjo in urejanje komunikacijskega omrežja): 

»Pri načrtovanju objektov in naprav omrežja mobilne brezžične telefonije je potrebno upoštevati predpise s 
področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja ter naslednje usmeritve in 
pogoje: 

- objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umeščati na stavbe varstvenih, zdravstvenih in izobraževalnih 
ustanov, na stanovanjskih območj ih jih ni dovoljeno umeščati na stanovanjske objekte, 

- objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno umeščati na območja in v objekte namenjene trgovsko
nakupovalni, industrijski, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti (območja PNRP z oznako C, 1, P, E), 

- objekte in naprave mobilne telefonije je dopustno postaviti na kmetijska in gozdna zemljišča tako, da je čim manj 
okrnjena njihova raba, 

- bazne postaje mobilne telefonije je potrebno v čim večji meri umeščati v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne 
koridorje in naprave, 

- oblikovanje objektov in naprav mobilne telefonije naj bo čim bolj prilagojeno ostalim infrastrukturnim objektom 
oziroma prevladujoči urbani in krajinski tipologij i ter naravnim danostim prostora (barve, oblika stebrov in anten), 
pri čemer antenskih stolpov na izpostavljenih legah ni dovoljeno graditi v bližini prostorskih dominant (cerkve, 
gradovi in podobno), 

- na varovalnih območjih , kjer se varuje posebna vrednota in na območjih v varovalnem pasu infrastrukture je 
potrebno pridobiti ustrezno soglasje.« 

OBRAZLOŽiTEV: 
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TelekomSlovenije 
1 Vsebina 1. alineje osnutka naj izrecno prepove umeščanje baznih postaj na tavbe varstvenih, zdravstvenih in 
izobraževalnih ustanov, in naj prepove umeščanje baznih postaj na stanovanjske objekte v stanovanjskih 
območjih. 

Ker je pri graditvi baznih postaj potrebno upoštevati v uvodu 9. odstavka navedene predpise s področja 
elektromagnetnega sevanja, ki so za območja poselitve še posebej strogi, to samo po sebi predstavlja veliko 
omejitev in hkrati varovalko pri poseganju v prostor, zato smo prepričani, da dodatnih omejitev ne bi bilo potrebno 
predpisati. 

2.Predlagamo, da 2. alineja ostane nespremenjena. 

3.Doda naj se nova 3. alineja, ki naj določa, da je objekte in naprave mobilne telefonije dopustno postaviti na 
kmetijska in gozdna zemljišča pod pogojem, da je njihova raba okrnjena čim manj. 

4.Določba 3. alineje naj se zapiše kot 4. alineja tako, da bi bila graditev bazne postaje mogoča tudi v primeru, če 
zahteve združevanja v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave ter njihove varnostne pasove, 
ne bi bilo mogoče izpolniti. 

Načrtovanje radijskega omrežja ima zakonitosti, ki niso povezane s prostorskimi danostmi, obstaja pa verjetnost 
koincidence obeh pogojev, zato menimo, da dodatno omejevanje na tem področju ni potrebno. 

5Vsebini 4. in 5. alineje naj se združi v novi 5. alineji, ki bi bolj jasno in točo opredeljevala oblikovanje objektov in 
gradnjo na izpostavljenih legah. Že zgrajeni infrastrukturni objekti vplivajo na vidne značilnosti prostora, zaradi 
česar menimo, da novi infrastrukturni objekti ne bi smeli od tega preveč odstopati, saj bi namesto naravne in 
kulturne dediščine lahko postali atrakcija v prostoru ravno ti. S tem je povezano je tudi varovanje vidnih kvalitet 
prostora oziroma prepoved postavljanja antenskih stolpov ob prostorskih dominantah. 

6.Doda naj se 6. alineja, ki v svojih določbah ne bi dopuščala izjem pri poseganju v varovana območja kjer se 
varuje posebna vrednota, in ki ne bi dopuščala izjem pri poseganju v območja varovanja infrastrukturnih objektov. 
Graditev baznih postaj na teh območjih bi bila dovoljena le ob pridobitvi ustreznega soglasja. 

Če so območja, na katerih je načrtovana graditev, predmet varovanja, izdani pogoji za graditev baznih postaj 
posredno določajo tudi stopnjo vpliva na vidne kvalitete prostora (npr. Zavod za gozdove Slovenije, Zavod RS za 
varstvo narave, Zavod za varstvo kulturne dediščine ipd) iz nove 5. alineje. 

Spremembe, ki jih predlagamo so deloma povezane z območji namenske rabe K in G. Oblikovanje območja EUP 
SL20 predvideva med drugim spremembo namenske rabe K1 (najboljša kmetijska zemljišča) v namensko rabo IP 
(površine za industrijo). Telekom Slovenije, d.d., je prepričan, da je postopek priprave sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica izjemna priložnost, ko je mogoče izboljšati pogoje 
umeščanja objektov in naprav mobilne telefonije v prostor na trajnostni način , predvsem pa v korist Občine Hoče -
Slivnica pri izvajanju njenih strateških ciljev za zagotavljanje dostopa do storitev širokopasovnega omrežja. 

Kontaktna oseba Telekoma Slovenije d.d.: 

- Aleš Švajncer- kabelsko komunikacijsko omrežje, tel.: 023332639 
- Mario Mlakar - brezžično komunikacijsko omrežje, tel. : 01 4728152 

Lep pozdrav! 

Postopek vodil: 

Igor Vincetič 
Žig: TelekomSlavenIJe. Vodja centra: 

ili(. Boris Cajnko p- f1t:;+ 
V vednost: naslov, arhiv 
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