
 

 

 
Na podlagi prvega odstavka 119. člena v povezavi z 112. členom Zakona o urejanju prostora 
(Ur. l. RS, št. 61/17), 33. člena Zakona o lokalni samoupravi (Ur. l. RS, št. 94/07 – uradno 
prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-
1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE) in 25 in 26. člena Statuta Občine Hoče-
Slivnica (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 61/18, 27/20) ţupan Občine Hoče-Slivnica obja-
vlja 
 
 

S K L E P 

O JAVNI RAZGRNITVI IN JAVNI OBRAVNAVI 

DOPOLNJENEGA OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV ŠT. 7 OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE HOČE-SLIVNICA 

in OKOLJSKEGA POROČILA ZA SPREMEMBE IN DOPOLNITVE ŠT. 7 OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE HOČE-SLIVNICA 

 

 
1. člen 

Občina Hoče-Slivnica s tem sklepom javno razgrne dopolnjeni osnutek Sprememb in dopolni-
tev št. 7 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica (izdelalo podjetje URBIS d. o. 
o. iz Maribora, št. 2018-OPN/025-SD7 Hoče - Slivnica, junij 2020, dopolnitev, september 
2020, v nadaljevanju SDOPN7) in Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve št. 7 občin-
skega prostorskega načrta Občine Hoče-Slivnica (izdelali podjetji URBIS d. o. o. iz Maribora, 
št. 038-OP -2020 in nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano, Center za okolje in 
hrano, oddelek za okolje in zdravje Maribor, št. 212b-16/11661-20, junij 2020, dopolnitev 
september 2020). 
 

2. člen 
Spremembe in dopolnitve SDOPN7 obsegajo: 

1. uskladitev neskladnosti med posameznimi deli OPN (namenska raba, prostorski izve-
dbeni pogoji) v grafičnem delu OPN, 

2. spremembo namenske rabe - širitev obstoječih dejavnosti, 
3. uskladitev površin za nadomestna zemljišča v Občini Hoče-Slivnica z dejansko rabo, 
4. dopolnitev prostorskih izvedbenih za območje EUP SL20 zaradi zdruţevanja investicije 

v enotno fazo in upoštevanja dodatnih pogojev posameznih nosilcev urejanja prosto-
ra v postopku priprave in sprejema SDOPN7. 

 
3. člen 

Gradivo iz prvega člena bo javno razgrnjeno od 7. 10. 2020 do vključno 9. 11. 2020. 
Dopolnjen osnutek dokumenta in okoljsko poročilo za razgrnjeni dokument bosta javno raz-
grnjena v sejni sobi Občine Hoče-Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 
Ogled razgrnjenega gradiva je moţen v ponedeljek in petek od 8:00 do 12:00 ure ter v sredo 
od 8:00 do 12:00 ure in od 13:00 do 16:00 ure. 
 

4. člen 
V času javne razgrnitve bo organizirana javna obravnava, ki bo dne 28. 10. 2020, s pri-
četkom ob 16:00 uri v prostorih Kulturnega doma Hoče, Pohorska cesta 15, Hoče. 

 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4692
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-3347
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-3437
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2763
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-0505
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0457
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1356
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0901
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-1195


 

 

5. člen 
V času javne razgrnitve lahko na razgrnjen dopolnjen osnutek in okoljsko poročilo podajo 
pripombe in predloge vsi zainteresirani organi, organizacije in posamezniki. 
Pripombe in predloge je potrebno vloţiti pisno z dopisom po pošti na naslov: Občina Hoče-
Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče ali z zapisom v knjigo pripomb in predlogov na mestu 
javne razgrnitve ter v elektronski pisni obliki na elektronski naslov: obcina@hoce-slivnica.si s 
pripisom »Pripomba na javno razgrnitev SDOPN7«.  
 

6. člen 
Rok za oddajo pripomb poteče zadnji dan javne razgrnitve, to je 9. 11. 2020. 
 

7. člen 
Javno obvestilo je objavljeno na spletni strani Občine Hoče-Slivnica, www.hoce-slivnica.si ter 
oglasni deski v prostorih občine. 
 
. 
Št. sklepa: 350-9/2018-37 
Datum: 29. 9. 2020 
 
  
 dr. Marko SORŠAK, univ. dipl. gosp. inţ. 

ŢUPAN 
 

                              

mailto:obcina@hoce-slivnica.si
http://www.hoce-slivnica.si/

