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OPIS PODATKOV 
 
Šifra občine: 160 
Ime akta: Občinski prostorski načrt Hoče - Slivnica - spremembe in dopolnitev št. 2 
Oznaka akta: OPN 
Faza postopka: sprejet(s) 
Številka verzije: 1 
Številka in datum dopisa: 24.3.2017 
 
Seznam posredovanih gradiv:  
 
160_OPA_OPN_s 
 
1. tekstualni del 
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

11_odlok 160_11_odlok_s Odlok o OPN s prilogami 

12_naslovni listi 160_1_naslovni_list Naslovni listi grafičnega dela 

 160_2_vsebina Vsebina grafičnega dela 

160_3_strateski_del Vsebina strateškega dela 

160_4_izvedbeni_del Vsebina izvedbenega dela 

160_5_prikaz_stanja Vsebina prikaza stanja 

 
 
2. grafični del 
 
21. strateški del  
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

211_zas_pros_raz Zasnova prostorskega razvoja občine  

211_zas_pros_raz 160_1_zas_pros_raz_iov - karta z izvenokvirno vsebino 

160_1_raz_ov - georeferencirana karta, samo okvirna vsebina  

212_zas_gji Zasnova javne gospodarske infrastrukture  
212_zas_gji 160_2_zas_gji_iov - karta z izvenokvirno vsebino 

160_2_zas_gji_ov - georeferencirana karta, samo okvirna vsebina 

212_zas_gji_shp 160_2_gji - vektorji zasnove GJI 

213_zas_pos Usmeritve za razvoj poselitve  

213_zas_pos 160_3_zas_pos_iov - karta z izvenokvirno vsebino 

160_3_zas_pos_ov - georeferencirana karta, samo okvirna vsebina  

214_zas_ost Usmeritve za razvoj v krajini 

214_zas_kra 160_4_zas_kra_iov - karta z izvenokvirno vsebino 

 160_4_zas_kra_ov -georeferencirana karta, samo okvirna vsebina 

214_zas_nrp_iov 160_5_zas_nrp_iov - karta z izvenokvirno vsebino 

 160_5_zas_nrp_ov -georeferencirana karta, samo okvirna vsebina 
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22. izvedbeni del 
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

221_preg_kar_listi 160_22_1_ Legenda Legenda izvedbenega dela OPN 

160_22_1_pregledna_iov -Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 

1:50 000) 

-Georeferencirana karta, samo okvirna vsebina 

168_22_1_pregledna_ov 

222_preg_kar_onrp_o

mr 

160_22_2_preg_kar_onrp_omr

_gji_iov Pregledna karta občine s prikazom osnovne 
namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske 
javne infrastrukture 160_222_preg_kar_onrp_omr_

gji_ov 

223_eup_pip Prikaz območij enot urejanja, osnovne oziroma podrobnejše namenske 

rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev na listih 1:5 000. 

223_eup_pip_iov 160_22_3_IOV_G2826… Mapa vsebuje 30 listov kart 1:5000 z 
izvenokvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke so 
poimenovane po številkah listov. 

223_eup_pip_ov 168_22_3_OV_G2826… Mapa vsebuje 30 listov georeferenciranih kart 
1:5000 z okvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke 
so poimenovane po številkah listov. 

223_eup_pip_shp 160_pnrp poligon Podrobna namenska raba prostora 

224_eup_gji Prikaz območij enot urejanja in prikaz gospodarske javne infrastrukture na listih 1:5 

000. 

224_eup_gji_IOV 160_22_4_IOV_G2826… Mapa vsebuje 30  listov kart 1:5000 z 
izvenokvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke so 
poimenovane po številkah listov. 

224_eup_gji_OV 160_22_4_OV_G2826… Mapa vsebuje 30 listov georeferenciranih kart 
1:5000 z okvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke 
so poimenovane po številkah listov. 

224_eup_gji_shp 160_gji_shp Vektorski podatki za ceste, elektriko, vodovod, 
kanalizacijo ter vse planirane vode na območju 
občine.  

225_eup_gji_oppn  

    

 
 
3.Priloge 
 
31. Izvleček  
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

31_izvl 160_31_izvl Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega 

akta 

 
 
32. Prikaz stanja prostora  
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

32_tekstualni del 160_32_sta_pro Tekstualni del prikaza stanja prostora 

32_grafični del  

32_1_pregledna_lege 160_32_1_preg_leg_iov Pregledna karta občine z razdelitvijo na liste (M 
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nda 1:50 000), Legenda 

160_32_1_preg_ov -Georeferencirana pregledna karta, samo 

okvirna vsebina 

32_2_raba prostora  Prikaz rabe prostora (območja razlik med namensko rabo prostora in 

dejansko rabo) na listih 1:5 000 

32_2_iov 160_32_2_IOV_G2826… Mapa vsebuje 30  listov kart 1:5000 z 
izvenokvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke so 
poimenovane po številkah listov. 

32_2_ov 160_32_2_OV_G2826… Mapa vsebuje 30 listov georeferenciranih kart 
1:5000 z okvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke 
so poimenovane po številkah listov. 

32_2_shp 160_razlike_med_rabama Območja razlik med plansko in dejansko rabo 
(poligoni) 

 160_322_pnrp Namenska raba prostora po veljavnem 
prostorskem aktu 

32_3_GJI Prikaz gospodarske javne infrastrukture na listih 1:5 000. 

32_3_iov 160_32_3_IOV_G2826…  Mapa vsebuje 30 listov kart 1:5000 z 
izvenokvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke so 
poimenovane po številkah listov. 

32_3_ov 160_32_3_OV_G2826… Mapa vsebuje 30 listov georeferenciranih kart 
1:5000 z okvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke 
so poimenovane po številkah listov. 

32_3_shp 160_gji GJI iz katastra  

32_4_1_varstveni 

režimi  

prikaz varstvenih režimov - kulturna dediščina, območja varstva voda, 

varovalni gozdovi, gozdni rezervati, ekološko pomembna območja, 

območja ohranjanja narave, območja varstva nature in območja erozije na 

listih 1:5 000. 

32_4_1_iov 160_32_4_1_IOV_ G2826…  Mapa vsebuje 30 listov kart 1:5000 z 
izvenokvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke so 
poimenovane po številkah listov. 

32_4_1_ov 160_32_4_1_OV_ G2826… Mapa vsebuje 30 listov georeferenciranih kart 
1:5000 z okvirno vsebino v formatu tiff. Datoteke 
so poimenovane po številkah listov. 

32_4_1_shp eVRD Evidentirana območja kulturne dediščine 

160_epo Ekološko pomembna območja 

160_nv_obmocja Območja naravnih vrednot 

160_nv_tocke Naravne vrednote- točke 

160_nv_jame Naravne vrednote-jame 

160_varovalni_gozd Varovalni gozdovi (podatek povzet iz spletne 
strani Zavoda za gozdove) 

160_vvo Vodovarstvena območja 

160_natura 2000_pSCI Območja Nature 2000 

160_natura 2000_SPA Območja Nature 2000 

160_natura 2000_PSPA Območja Nature 2000 

160_protierozijski_ukrepi Erozijska območja (podatek povzet iz Atlasa 
okolja) 

160_KD_vplivno_obmocje Kulturna dediščina 

160_KD_spomenik Kulturna dediščina 

160_KD_dediščina Kulturna dediščina 
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33. Strokovne podlage  
 
33. Strokovne podlage 
 

160_33_sez_str_pod Seznam strokovnih podlag, ki so bile izdelane in 

uporabljene za izdelavo OPN Hoče - Slivnica 

 
 
34. Mnenja nosilcev urejanja prostora 
 
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

34_sm_mn 160_341_mn 1 Mnenja nosilcev urejanja prostora 

160_342_mn 2 Mnenja nosilcev urejanja prostora 

 
35. Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta  
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

35_obr 160_35_obr Obrazložitev in utemeljitev prostorskega akta 

 
36. Povzetek za javnost 
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

36_pov_jav 160_36_pov_jav Povzetek za javnost 

 
37. Okoljsko poročilo 
 

Ime podmape Ime datoteke Opis vsebine 

37_obr 160_37_okolj_por Okoljsko poročilo Za občinski prostorski načrt Občine 

Podvelka (Urbis d.o.o.) 

 
Datum sprejema akta:  
 
Občinski svet  Občine Hoče - Slivnica, na 4. izredni seji, dne 10. 2. 2017 
 
Objava: Medobčinski uradni vestnik,  
 
Medobčinski uradni vestnik, št. 6/2017, dne 21. 2. 2017 
 
Datum pričetka veljavnosti: 22. 2. 2017 
 
 
Ime izdelovalca: URBIS d.o.o., Partizanska cesta 3, 2000 Maribor 
 
Ime pripravljavca digitalnih podatkov: URBIS d.o.o., Partizanska cesta, 2000 Maribor 


