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Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju 
(Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZU-
PUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 – ZUPUDPP-A, 109/12, 
76/14 – odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 30. člena Statuta Obči-
ne Hoče-Slivnica (MUV, št. 6/10, 19/10) je župan Občine Hoče-
-Slivnica dne 20. februarja 2017 sprejel

S K L E P
o dopolnitvi sklepa o začetku priprave sprememb in 

dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine 
Hoče-Slivnica

1. Uvodne določbe 
S tem sklepom Občina Hoče-Slivnica dopolnjuje Sklep o za-

četku priprave sprememb in dopolnitev št. 2 Občinskega prostor-
skega načrta Občine Hoče-Slivnica, ki ga je sprejel župan Občine 
Hoče-Slivnica dne 30. 8. 2016 (MUV, št. 17/2016). 

Spremembe in dopolnitve št. 2 Občinskega prostorskega na-
črta Občine Hoče-Slivnica se nanašajo na vključitev prostorskih 
ureditev državnega pomena s področja energetike v OPN-SD2, v 
skladu z dogovorom med občino in MOP, št. 35023-2/2017/3, z 
dne 14.2.2017.

2. Vsebina sprememb in dopolnitev sklepa.
Za drugim odstavkom 3. točke Območje prostorskega načrta, 

predmet načrta in vrsta postopka se doda besedilo:
»V skladu s soglasjem Ministrstva za infrastrukturo, Direk-

torata za energijo, št. 092-119/2010-DE/6 009111288 in v skla-
du z dogovorom med Občino Hoče-Slivnica in Ministrstvom za 
okolje in prostor, št. 35023-2/2017/3, so sestavni del OPN-SD2 
naslednje ureditve državnega pomena:
− Prestavitev obstoječega DV 1 x 110 kV Maribor – Cirkov-

ce2,
− Izgradnja RTP 110/20 kV in vzankanje v 110 kV omrežje,
− Izgradnja prenosnega plinovoda in MRP«.

V ostalem besedilu ostane sklep z dne 30.8. 2016 nespreme-
njen.

3. Končne določbe
Dopolnitev sklepa se objavi v Medobčinskem uradnem ve-

stniku Štajerske in Koroške Regije – MUV in v svetovnem spletu 
ter začne veljati takoj po sprejetju. 
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