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POVZETEK 

Občina Hoče - Slivnica pripravlja druge spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta (v 
nadaljnjem besedilu: OPN-SD2). Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta se 
nanašajo na umestitev območja proizvodnih dejavnosti površine pribl. 92 ha v bližini letališča Edvarda 
Rusjana in mednarodnih prometnih koridorjev (avtoceste in železnice), določitev prostorsko 
izvedbenih pogojev za to novo opredeljeno enoto urejanja prostora (v nadaljnjem besedilu: EUP) z 
oznako SL20 ter vse spremljajoče in s to enoto povezane ureditve. 

Zakon o varstvu okolja določa, da če se s planom, ki ga na podlagi zakona sprejme pristojni organ 
države ali občine za področje urejanja prostora, upravljanja voda, gospodarjenja z gozdovi, ribištva, 
rudarstva, kmetijstva, energetike, industrije, prometa, ravnanja z odpadki in odpadnimi vodami, 
oskrbe prebivalstva s pitno vodo, telekomunikacij in turizma načrtuje poseg v okolje, za katerega je 
treba izvesti presojo vplivov na okolje, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o 
ohranjanju narave ali če pristojno ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje 
vplivala na okolje, se v postopku njegove priprave izvede celovita presoja vplivov na okolje. Podlaga 
za vrednotenje sprejemljivosti vplivov prostorskega akta na okolje je okoljsko poročilo.  

Ministrstvo za okolje in prostor je z odločbo št. 35409-301/2016/10 z dne 10. 11. 2016 odločilo, da je 
za OPN-SD2 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. Ministrstvo je ugotovilo, da gre za 
poseg, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje (industrijska cona ko presega 5 ha) in 
preverilo verjetnost pomembnejših vplivov glede na podrobnejša merila, določena z Uredbo o merilih 
ocenjevanja verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana, programa, načrta ali drugega splošnega 
akta in njegovih sprememb na okolje v postopku celovite presoje vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 9/09). 
O potrebnosti celovite presoje vplivov na okolje so se v prvem mnenju opredelili tudi nosilci urejanja 
prostora, ki v postopku priprave OPN-SD2 sodelujejo v skladu s predpisi s področja varstva okolja v 
postopku celovite presoje vplivov: 
- Zavod RS za varstvo narave v mnenju št. 4-III-611/19-O-11/AS z dne 12. 9. 2016 ugotavlja, da plan 

ne bo imel pomembnih vplivov na varovana območja, naravne vrednote in biotsko raznovrstnost; 
- Ministrstvo za kulturo v mnenju št. 3501-35/2016/20 z dne 13. 10. 2016 ugotavlja, da glede na 

obseg in značilnosti načrtovanega posega ter obstoječe podatke o prisotnosti arheoloških ostalin 
v širšem območju, obstaja verjetnost pomembnejšega vpliva na kulturno dediščino in arheološke 
ostaline. Zato predlaga, da se izvede celovita presoja vplivov na okolje z vidika vpliva na kulturno 
dediščino in arheološke ostaline; 

- Direkcija RS za vode v mnenju št. 35001-603/2016-5 z dne 14. 10. 2016 ugotavlja, da gre za poseg 
v vodovarstveno območje VVOII, na območje podeljenih vodnih pravic in vodna in priobalna 
zemljišča 2. reda zato bo plan pomembneje vplival na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda; 

- Ministrstvo za zdravje na podlagi strokovnega mnenja NLZOH Maribor v mnenju št. 350-9/2016-5 
z dne 17. 10. 2016 ocenjuje, da lahko ima plan pomembne vplive na varovanje zdravja s stališča 
hrupa, kakovosti zunanjega zraka ter oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo in lokalno 
predelano hrano in zato ocenjuje, da je strateška presoja vplivov potrebna; 

- Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v mnenju št. 350-37/2008/47 z dne 14. 10. 
2016 ocenjuje, da bodo pomembni vplivi na kmetijska zemljišča in kmetijska gospodarstva, zato 
ocenjuje, da je potrebna celovita presoja vplivov na okolje z vidika kmetijstva, še posebej v delu, 
ki se nanaša na predstavitev izvedljivih variantnih rešitev. 

Pričujoče okoljsko poročilo je izdelano v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem 
postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). V poročilu so 
opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe prostorskih ureditev, opredeljenih v dopolnjenem 
osnutku Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 9 

- Slivnica – spremembe in dopolnitve št. 2, ki ga je izdelal Urbis d.o.o. Maribor, pod št. proj. 2016-
OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, oktobra 2016. 

V poročilu je povzeta tudi vsebina ločeno izdelane revidirane Analize tveganja za onesnaženje 
podzemne vode vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in dopolnitev OPN Hoče – Slivnica, ki jo 
je pod št. projekta 6-16178A izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor, 
novembra 2016 in Analize tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce zaradi 
gradnje prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče, ki jo je izdelal Institut za ekološki inženiring d.o.o., 
Ljubljanska 9, 2000 Maribor, decembra 2016. 

Na podlagi pregleda stanja so v okoljskem poročilu opredeljeni možni vplivi izvedbe plana na 
posamezne segmente okolja in opisani dogodki, ki lahko povzročijo vplive, katere obremenitve lahko 
ob tem pričakujemo, kakšne posledice lahko nastopijo in kako so vplivi povezani z značilnostmi 
območja plana. Ugotovljeni vplivi so opredeljeni in ocenjeni v skladu z Uredbo o okoljskem poročilu 
in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Upoštevajoč dejstvo, da 
je okoljsko poročilo strateški dokument, so vplivi obravnavani kot pregled in ocena doseganja 
izbranih okoljski ciljev. 

Na podlagi izvedenega scopinga je projektna skupina določila vsebine oz. segmente okolja, ki se bodo 
oz. ki se v nadaljevanju ne bodo presojali. Na osnovi podatkov o predvidenem planu, analizi 
obstoječih značilnosti in obremenitev okolja ter ob upoštevanju okoljevarstvenih ciljev, ki izhajajo iz 
mednarodnih in državnih dokumentov smo ocenili, da plan ne bo imel pomembnega vpliva na 
posamezne segmente okolja, to je na podnebne spremembe, gozd, naravo (rastlinstvo, živalstvo, 
biotska raznovrstnost), elektromagnetno sevanje in svetlobno onesnaženje, zato so bili ti segmenti 
okolja izločeni iz nadaljnje obravnave. V okviru scopinga so bila določena merila, na podlagi katerih so 
bili vrednoteni vplivi izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje. Doseganje okoljskih ciljev plana je 
vrednoteno na podlagi ocenjenih sprememb meril, ki smo jih opredelili za opredelitev ocene vpliva 
plana na okoljske cilje plana. Pri ocenjevanju je upoštevana z uredbo določena velikostna lestvica. 
Vplivi izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje so vrednoteni na podlagi sprememb meril 
(kazalnikov), ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja. Plan bi lahko imel pomembne vplive 
na segmente okolja zrak, površinske in podzemne vode, tla, na emisije hrupa, kmetijska zemljišča, 
arheološko dediščino, krajino. Z umeščanjem dejavnosti, ki so vir hrupa, emisij v zrak, potencialnih 
vplivov zaradi neprimernega ravnanja z nevarnimi snovmi, odpadki in odpadnimi vodami, kar 
posledično vpliva na onesnaženost tal in vode ipd, prihaja tudi do posrednih vplivov na zdravje ljudi. 
Vidiki varovanja zdravja ljudi so obravnavani z oceno vplivov na podzemne vode oz. oskrbe 
prebivalstva s kakovostno pitno vodo, kakovost zunanjega zraka in obremenitev okolja s hrupom ter 
zmanjšanja obsega kmetijskih zemljišč na oskrbo prebivalstva z lokalno pridelano hrano. Pri 
vrednotenju smo ugotovili, da se da bistvene vplive z ustreznimi omilitvenimi ukrepi zmanjšati 
oziroma omiliti na sprejemljivo raven nebistvenega vpliva. Opredeljeni omilitveni ukrepi so pogoj za 
dosego nebistvenega vpliva na okolje. Opredeljeni omilitveni ukrepi za doseganje okoljskih ciljev so 
navedeni pri posameznem obravnavanem okoljskem cilju in so bili upoštevani pri pripravi predloga 
sprememb in dopolnitev OPN. 

Predlog OPN-SD2 je oblikovan na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času 
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN-SD2, ustreznih preveritev izvedljivosti opredeljenih 
omilitvenih ukrepov in dopolnitve prvega mnenja Ministrstva za kulturo. Tako so v dopolnitvi 
okoljskega poročila (januar 2017) posledično obravnavani tudi vplivi na naravo in glede na 
spremenjeni plan in medtem izvedene predhodne arheološke raziskave ponovno presojani vplivi na 
posamezne sestavine okolja. 

Vplivi izvedbe OPN-SD2 so ocenjeni glede na postavljene okoljske cilje z naslednjimi ocenami: 
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Okoljski cilji Ocena vpliva 

Ohranjanje ustrezne kakovosti zunanjega 
zraka 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Obremenitev okolja s hrupom pod 
mejnimi vrednostmi 

Nebistven vpliv (B) 

Ohraniti varno oskrbo prebivalstva z 
zdravstveno ustrezno pitno vodo iz 
obstoječih ali nadomestnih vodnih virov 
v zadostnih količinah 

Ni vpliva (A) 

Dobro stanje podzemnih voda (ohranjena 
kakovost vodnih virov) 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Dobro stanje površinskih voda Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Racionalna raba naravnih virov z 
ohranjanjem najboljših kmetijskih 
zemljišč 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Ohranjanje celovitosti območij in 
objektov kulturne dediščine in 
arheoloških ostalin 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Ohranjanje krajinskih značilnosti in vidnih 
kakovosti prostora (ohranjanje prvin, ki 
prispevajo k prepoznavnosti in pestrosti 
kulturne krajine, ohranjanje kvalitetnih 
pogledov na prostorske dominante, 
ohranjanje značilne krajinske in 
arhitekturne tipologije in morfologije) 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Preprečevanje zmanjševanja biotske 
raznovrstnosti 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

Ohranitev biotske pestrosti in koridorske 
funkcije EPO 

Nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (C) 

 

Na podlagi ugotovitev tega okoljskega poročila ocenjujemo, da je predlog OPN-SD2 (Urbis d.o.o. 
Maribor, št. proj. 2016-OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, januar 2017) iz vidika vplivov na okolje, 
ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine sprejemljiv ob upoštevanju 
podanih omilitvenih ukrepov. V poročilu opredeljeni omilitveni ukrepi upoštevajo mnenja pristojnih 
nosilcev urejanja prostora, ki v skladu s predpisi s področja varstva okolja sodelujejo v postopku 
priprave OPN-SD2 in celovite presoje njegovih vplivov na okolje. 
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1 UVODNA POJASNILA 

Občina Hoče-Slivnica pripravlja druge spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta, ki je 
objavljen v Medobčinskem uradnem vestniku (v nadaljnjem besedilu: MUV) št. 28/14, 4/15-teh. 
popravek, 10/15-obvezna razlaga, 23/15-teh. popravek, 24/15-obvezna razlaga, 1/16-teh. popravek, 
9/16, 10/16-teh. popravek). Občina dopolnjuje osnovni prostorski akt občine z razvojno pobudo 
umestitve območja proizvodnih dejavnosti, s katero želi izkoristiti del že zgrajenih danosti na 
območju občine (letališče in križišče mednarodnih cestnih ter železniških prometnih koridorjev) in z 
njimi zagotoviti povečanje zaposlitvenih zmogljivosti na območju občine.  

Predmet sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica št. 2 (v 
nadaljnjem besedilu: OPN-SD2), so spremembe in dopolnitve tekstualnega in grafičnega dela 
občinskega prostorskega načrta, določitev podrobnejše namenske rabe stavbnih zemljišč v območju 
med letališčem na vzhodu, dostopno cesto do letališča na jugu, avtocesto oziroma železnico na 
zahodu ter obstoječo gramoznico na severu ter določitev prostorsko izvedbenih pogojev za novo 
opredeljeno enoto urejanja prostora SL20 površine pribl. 92 ha in vse potrebne spremljajoče 
ureditve. Postopek priprave OPN-SD2 se je začel s Sklepom o začetku priprave sprememb in 
dopolnitev št. 2 Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica, ki ga je sprejel župan dne 30. 
avgusta 2016 in je objavljen v MUV št. 17/16. 

Ministrstvo za okolje in prostor je preučilo izdelan osnutek OPN-SD2 in ugotovilo, da gre za posege 
(G.I.1 Posegi, ki so namenjeni industrijskim dejavnostim iz poglavja C (industrijske cone), ki presegajo 
5 ha), za katere je skladno z Uredbo o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (Ur. l. RS, št. 51/14 in 57/15), treba izvesti presojo vplivov na okolje. Potrebnost celovite 
presoje vplivov na okolje so ocenili tudi nekateri pristojni nosilci urejanja prostora, ki sodelujejo v 
postopku priprave prostorskega akta in ki v skladu s predpisi s področja varstva okolja sodelujejo v 
postopku celovite presoje vplivov. Ob upoštevanju značilnosti plana, vplivov in območij, ki bodo 
verjetno prizadeta ter pomena in ranljivosti območij, je Ministrstvo za okolje in prostor ocenilo, da bo 
plan verjetno pomembneje vplival na okolje. Zato je z odločbo št. 35409-301/2016/10 z dne 10. 11. 
2016 odločilo, da je za OPN-SD2 potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

S postopkom celovite presoje se v skladu z določili 40. člena Zakona o varstvu okolja (Ur. l. RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16; v nadaljnjem 
besedilu: ZVO-1) ugotavljajo in ocenjujejo vplivi izvedbe plana na okolje in vključenost zahtev varstva 
okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan. Podlaga za 
vrednotenje sprejemljivosti vplivov prostorskega akta na okolje je okoljsko poročilo, izdelano v skladu 
z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 

V predmetnem poročilu so tako opredeljeni in presojani vplivi izvedbe plana – Predloga odloka o 
spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica – 
spremembe in dopolnitve št. 2 (Urbis d.o.o., št. 2016-OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, januar 2017). V 
predlogu so poleg območja proizvodnih dejavnosti obravnavane tudi nadomestne površine za 
kmetijska zemljišča, zato so v dopolnitvi okoljskega poročila (januar 2017) posledično obravnavani 
tudi vplivi na naravo in glede na spremenjeni plan in rezultate predhodne arheološke raziskave 
ponovno presojani vplivi na posamezne sestavine okolja. 
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2 NAMEN, METODOLOGIJA IN VSEBINA OKOLJSKEGA POROČILA 

Zaradi uresničevanja načel trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive je po 40. členu ZVO-1 treba 
v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb (v 
nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito 
presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovijo in ocenijo vplivi na okolje ter 
vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva človekovega zdravja in kulturne 
dediščine v plan, ter pridobiti potrdilo ministrstva o sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. 
Celovita presoja vplivov na okolje se izvede za plan, če se z njim določa ali načrtuje poseg v okolje, za 
katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje, skladno z določbami 51. člena ZVO-1, če je zanj 
zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave ali če ministrstvo oceni, da bi 
lahko izvedba plana pomembneje vplivala na okolje.  

Strokovna podlaga za celovito presojo vplivov na okolje je okoljsko poročilo, v katerem se opredelijo, 
opišejo in ovrednotijo vplivi izvedbe plana na okolje in možne alternative, ob upoštevanju ciljev in 
geografskih značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. Vsebino in izdelavo okoljskega poročila 
podrobneje ureja Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov 
izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji 
plana, merila vrednotenja in metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturno dediščino. 

To okoljsko poročilo je izdelano na osnovi: 
- predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah OPN Občine Hoče – Slivnica, spremembe in 

dopolnitve št. 2 (Urbis d.o.o. Maribor, št. proj. 2016-OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, januar 2017)  
- strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve prostorskega akta (Strokovne podlage za 

spremembo namenske rabe in umestitev objekta v prostor, Urbis d.o.o. in Spring d.o.o. Maribor, 
št. 2016/SD_OPN-46/SP1, september 2006, Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode 
vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in dopolnitev OPN Hoče-Slivnica, IEI d.o.o. Maribor, 
št. 6-16178A, november 2016 in Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira 
Dobrovce zaradi gradnje prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče, ki jo je izdelal Institut za 
ekološki inženiring d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor, decembra 2016) 

- pridobljenih prvih mnenj nosilcev urejanja prostora 
- veljavnega občinskega prostorskega načrta in okoljskega poročila za občinski prostorski načrt 
- javno dostopnih podatkov o stanju okolja 
- zakonskih izhodišč in 
- drugih razpoložljivih podlag in strokovnih gradiv. 
 

Okoljski cilji plana so opredeljeni glede na značilnosti območja in vsebino plana. Ugotavljanje 
pomembnih vplivov plana in njihovo vrednotenje je izvedeno z uporabo meril vrednotenja vplivov 
plana, ki so dejansko stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja oziroma doseganja varstvenih 
ciljev. V začetni fazi priprave okoljskega poročila je bila na podlagi izvedenega internega vsebinjenja 
(scopinga) opredeljena predhodna vsebina okoljskega poročila z glavnimi vprašanji, ki jim je 
namenjena pozornost v predmetnem okoljskem poročilu. Projektna skupina se je odločila o vsebinah, 
ki se bodo presojale na podlagi načrtovanega prostorskih ureditev, stanja okolja in prejetih podatkov. 
Utemeljitve oziroma razlogi za obravnavo posameznih sklopov so podrobneje predstavljeni v 
poglavju 3.3 Vsebinjenje. Ugotovljeno je bilo, da ob upoštevanju zakonskih predpisov, plan ne bo 
imel bistvenega vpliva na spremembe stanja nekaterih segmentov, ki so bili zato izločeni iz nadaljnje 
podrobnejše obravnave (segmenti: podnebne spremembe, gozd, narava, elektromagnetno sevanje in 
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svetlobno onesnaženje). Segment Varovanja zdravja ljudi je presojan v sklopu poglavij Oskrba 
prebivalstva s kakovostno pitno vodo, Zrak in Hrup. V okviru scopinga so bila tudi določena merila, na 
podlagi katerih so bili vrednoteni vplivi izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje. 

Pred ugotavljanjem potencialnih vplivov plana na okolje je bilo preučeno stanje okolja na območju 
plana. Izhodišče za opis stanja okolja je Okoljsko poročilo za Občinski prostorski načrt občine Hoče – 
Slivnica (Ipsum d.o.o. Domžale, št. Proj. 261/11, september 2014), javno dostopni podatki o stanju 
okolja ter obstoječe študije, ki se nanašajo na obravnavano območje. 

Doseganje okoljskih ciljev plana smo vrednotili na podlagi ocenjenih sprememb meril, ki smo jih 
opredelili za opredelitev ocene vpliva plana na okoljske cilje plana. Pri ocenjevanju smo upoštevali 
velikostno lestvico po Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. l. RS, št. 73/05). 

Vplive izvedbe plana na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi pričakovanih sprememb 
oz. kazalnikov, ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja. Obravnavani so pomembni vplivi 
plana, ki so lahko: neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski (8. člen Uredbe o okoljskem 
poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje). Glede na 
trajanje so vplivi lahko začasni (kratkoročni, srednjeročni) in trajni (dolgoročni). Vplivi izvedbe plana 
se vrednotijo na podlagi posledic plana na okoljske cilje plana z uporabo meril vrednotenja, ki so 
podrobneje predstavljena pri obravnavi posameznega segmenta okolja. Vplive izvedbe plana lahko 
delimo glede na: 
a) prostorski obseg: 
- neposredni vplivi - neposredni učinki na izbrana merila vrednotenja. Območje neposrednega 

vpliva izhaja iz ugotovitev na terenu, podrobnejših podatkov o izvedbi posega oz. drugih 
okoliščin, ki vplivajo na strokovno presojo; 

- daljinski vplivi- ki so posledica izvedbe plana in se zgodijo v oddaljenosti od posega v okolje; 
b) časovni obseg: 
- začasni vplivi: 

• kratkoročni vpliv – vplivi bodo prisotni samo v kratkem časovnem obdobju; 

• srednjeročni vplivi – vplivi bodo prisotni v nekajletnem časovnem obdobju; 
- trajni vplivi: 

• dolgoročni vplivi – vplivi bodo trajno prisotni; 
c) povezanost z drugimi posegi: 
- kumulativni vplivi - izvedba plana ima skupaj z obstoječimi posegi ali s posegi, ki so načrtovani in 

grajeni na podlagi drugih planov, vpliv na izbrana merila vrednotenja oz. ima več posegov istega 
plana združen vpliv, katerega učinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi; 

- sinergijski vplivi izvedbe plana so v celoti večji od vsote posameznih vplivov in so ocenjeni na 
podlagi skupnih posledic neposrednih, daljinskih in kumulativnih vplivov plana. 

 
Ocena vplivov izvedbe plana na okoljske cilje plana je sestavljena iz podocen vsake od ugotovljenih 
posledic izvedbe plana na uresničevanje okoljskih ciljev plana. Vrednotenje vplivov plana na 
uresničevanje okoljskih ciljev plana se je ugotavljalo v naslednjih velikostnih razredih (11. člen Uredbe 
o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje): 
A – ni vpliva/pozitiven vpliv 
B – nebistven vpliv 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
D – bistven vpliv 
E – uničujoč vpliv 
X – ugotavljanje vpliva ni možno. 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 14 

Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana na 
uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, pri čemer se s C ocenjujejo kot sprejemljivi samo ob izvedbi 
opredeljenih omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plana velikostnega razreda D in E 
pomenita, da vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi. Ocena posledic 
izvedbe plana vključuje gradnjo objektov oz. umestitev dejavnosti opredeljenih s planom ter 
obratovanje objektov oz. dejavnosti opredeljenih s planom. 

Metodologija ugotavljanja in vrednotenja pomembnih vplivov na posamezne segmente okolja je 
predstavljena v pregledni tabeli za vsak obravnavan segment posebej. 

V primeru negativnih vplivov načrtovanega plana smo preverili možnost omilitve škodljivih vplivov ter 
opredelili ustrezne omilitvene ukrepe z navedbo razlogov za izbor omilitvenega ukrepa. V okoljskem 
poročilu so navedeni konkretni (izvedljivi) omilitveni ukrepi, ki so pogoj za sprejemljivost plana. 
Splošni omilitveni ukrepi (to so omilitveni ukrepi, ki izhajajo iz zakonodaje in smernic nosilcev 
urejanja prostora ter ostali ukrepi iz primerov dobre prakse) niso posebej navedeni, saj so že 
vključeni v plan oz. projektno dokumentacijo. Konkretne omilitvene ukrepe tako podaja izdelovalec 
okoljskega poročila na podlagi strokovne presoje in jih je potrebno upoštevati, posebej v primeru, da 
se z izvedbo teh ukrepov ocena izvedbe plana spremeni. 

Opredeljeno je spremljanje stanja in vplivov izvedbe plana na okolje. Za spremljanje stanja je 
predlagano spremljanje stanja kazalcev. Pri tem je predlagan nosilec spremljanja, način spremljanja, 
obdobje in pogostost spremljanja ter vir podatkov o kazalcu. 

Na podlagi Uredbe o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 
planov na okolje je potrebno v okoljskem poročilu ovrednotiti pomembne vplive plana na okolje, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.  

Izdelano okoljsko poročilo je bilo skupaj z dopolnjenim osnutkom OPN-SD2 javno razgrnjeno od 22. 
12. 2016 do 26. 1. 2017. Predlog OPN-SD2 je oblikovan na podlagi sprejetih stališč do pripomb in 
predlogov, podanih v času javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN-SD2, ustreznih preveritev 
izvedljivosti opredeljenih omilitvenih ukrepov in dopolnitve prvega mnenja Ministrstva za kulturo na 
podlagi izvedenih predhodnih arheoloških raziskav. Tako so v dopolnitvi okoljskega poročila (januar 
2017) posledično obravnavani tudi vplivi na naravo in glede na spremenjeni plan ponovno presojani 
vplivi na posamezne sestavine okolja. 
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3 OKOLJSKO POROČILO 

3.1 Podatki o planu 

Okoljsko poročilo za OPN-SD2 se nanaša na umestitev razvojne pobude – umestitev območja 
proizvodnih dejavnosti. Podatki so planu so povzeti iz dopolnjenega osnutka OPN-SD2 (Urbis d.o.o. 
Maribor, št. proj. 2016-OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, oktober 2016, dopolnjenega decembra 2016). 

Ime plana: Občinski prostorski načrt Občine Hoče –Slivnica- spremembe in dopolnitve št. 2 (skrajšano 
OPN-SD2).  

Predmet plana: umestitev 92 ha velikega območja proizvodnih dejavnosti v območje med letališčem 
na vzhodu, dostopno cesto do letališča na jugu, avtocesto oziroma železnico na zahodu ter obstoječo 
gramoznico na severu ter vse potrebne spremljajoče in s planom povezane ureditve. 

Pripravljavec plana: Občina Hoče –Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče. 

Izdelovalec plana: Urbis d.o.o. Maribor, Partizanska cesta 3, 2000 Maribor. 

3.1.1 Vsebina in cilji plana 

Spremembe in dopolnitve občinskega prostorskega načrta občine Hoče – Slivnica št. 2 (OPN –SD2) se 
nanašajo na umestitev novega proizvodnega območja v neposredni bližini letališča Edvarda Rusjana 
Maribor. Določajo prostorske ureditve in njihovo umestitev v prostor, zasnovo priključevanja 
objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, rešitve in ukrepe za celostno 
ohranjanje kulturne dediščine, rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje 
narave, rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom, etapnost izvedbe prostorske ureditve ter velikost dopustnih odstopanj od 
funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev. 

Z OPN-SD2 se v širše mestno območje mesta Maribor umešča gospodarski projekt, ki bo v t.i. 
mariborskem proizvodnem bazenu zagotovil nova delovna mesta v gospodarstvu. Po poizvedovanju 
večjega investitorja so bile na širšem območju mesta Maribor v iskanje potencialne lokacije vključena 
zemljišča, ki bi ustrezala predhodno izbranim prednostnim kriterijem o legi, možnosti navezave na 
zahtevano GJI, zlasti na infrastrukturo na področju prometa in ostalih infrastrukturnih priključkov ter 
dovolj močnim prebivalstvenim zaledjem s strukturo prebivalstva za zagon in obratovanje načrtovane 
industrijske proizvodnje. Kot najprimernejša je bila predlagana lokacija med avtocesto, avtocestnim 
priključkom na letališče v Slivnici, železniško progo in gramoznicami ob severnem robu tega območja. 
Območje je zajeto v pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za razvoj letališča s podobno 
namembnostjo, kot je predlagana v postopku OPN-SD2. Predvidoma bo možno s spremembo in 
dopolnitvijo občinskega prostorskega načrta izvesti spremembo namenske rabe zemljišč v krajšem 
terminu in s tem hitreje izvesti nameravano pomembno investicijo za zagotovitev novih delovnih 
mest v gospodarstvu. 

3.1.2 Območje plana, dejanska in namenska raba prostora ter okoljske značilnosti območja 

OPN-SD2 se nanašajo na celovito opredelitev območja za industrijsko proizvodnjo, to je opredelitev 
območja oz. zemljiških parcel oziroma delov parcel, na katerih se izvedejo trajni objekti in ureditve, 
prometne, energetske, komunalne in druge ureditve ter spremljajoči objekti ter pogoji za izvedbo 
vseh načrtovanih prostorskih ureditev. S tem namenom so potrebne spremembe in dopolnitve 
osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora, enot urejanja prostora in prostorskih izvedbenih 
pogojev v OPN Občine Hoče – Slivnica. Plan obsega območje, ki ga na vzhodni strani omejuje 
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regionalna cesta RIII-450 (Hoče - Letališče Maribor) ob robu letališča, na jugu avtocesta Slivnica-
Draženci in AC priključek do letališča, na zahodu železniška proga Maribor-Pragersko in na severu 
obstoječa javna pot ter izkoriščeni del območja za izkoriščanje mineralnih surovin (gramoznica) v 
Hočah. 

 
Slika 1: Ortofoto območja občine s prikazom lokacije (http://hoce-slivnica.webgis.si/) 

 
Slika 2: Ortofoto s prikazom območja plana (http://hoce-slivnica.webgis.si/) 
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Občina je reliefno razdeljena na višji in redkeje poseljen del Pohorja ter gosto poseljen nižinski svet 
Dravskega polja. Strateška usmeritev občine, ki je obravnavana v občinskem prostorskem načrtu, je 
izrabiti prednosti lege v vplivnem območju regionalnega središča – Maribora, lego ob omrežju 
daljinskih cestnih in železniških povezav mednarodnega pomena, bližino mednarodnega letališča in 
turistično razvito območje Pohorja z ohranjenimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi. Poselitveni 
razvoj načrtuje predvsem v ravninskem delu občine kot koncentracijo stanovanjske gradnje, 
proizvodnih, storitvenih in oskrbnih dejavnosti v širšem mestnem območju in v neposredni bližini 
prometnega omrežja z upoštevanjem poplavno ogroženih območij, vodovarstvenih območij, 
varovanih območjih in kvalitetnih območij za pridelavo hrane. Cilj je zagotoviti prostorske pogoje za 
gospodarski razvoj, vključno s kmetijstvom in turizmom ter za delo v terciarnih in kvartarni 
dejavnostih, ob zagotavljanju kakovostnega okolja, ohranjanja narave, biotske raznovrstnosti 

Spremembe OPN-SD2 se nanašajo na umestitev novega proizvodnega območja v ožjem vplivnem 
pasu letališča. Poseg se načrtuje na površini pribl. 92 ha, na zemljiščih, ki so večinoma v kmetijski 
namenski rabi (74,8 ha). Preostala zemljišča so namenjena pridobivalnim dejavnostim (14,8 ha), 
nekaj je tudi vodnih (2,25ha) in stavbnih zemljišč (0,07ha).  

 
Slika 3: Prikaz namenske rabe zemljišč v širšem območju plana 
(http://hoce-slivnica.webgis.si/) 

Po podatkih javnega pregledovalnika grafičnih podatkov MKGP so v predvidenem proizvodnem 
območju po dejanski rabi zemljišča pretežno v njivski kmetijski rabi, nekaj je trajnih travnikov. Ostali 
manjši delež območja so vodne, pozidane in sorodne površine.  
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Slika 4: Dejanska raba zemljišč  
(http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) 

 
Slika 5: Zemljišča v uporabi kmetijskih gospodarstev 
(http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) 
 

V predlog OPN-SD2 so vključene tudi površine predlaganih ureditev nadomestnih kmetijskih zemljišč 
v skupni površini 80,76 ha. V predlog OPN-SD2 tako vključuje tudi območja načrtovanih sprememb 
rabe iz gozdnih (63,55 ha) in vodnih površin (1,88 ha) ter stavbnih in drugih zemljišč (15,33 ha) v 
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kmetijske površine. Slike s prikazom sedanje namenske rabe in predvidene s OPN-SD2 za ta območja 
so v nadaljevanju. 

Z OPN-SD2 je predvidena krčitev gozda in usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč z EUP DP52 
(površine 38,72 ha), DP35 (površine 17,3 ha) in DP07 (površine 7,53 ha). 

 
Slika 6: Prikaz obstoječe namenske rabe in predlog spremembe za EUP DP52 

 
Slika 7: Prikaz obstoječe namenske rabe in predlog spremembe za EUP DP35 in DP07 
 

Za vzpostavitev kmetijskega zemljišča na območju suhega zadrževalnika vod kot sanacije opuščene 
gramoznice je v OPN-SD2 predvidena sprememba namenske rabe iz vodnega zemljišča v kmetijsko 
zemljišče v EUP DP72 površine 1,885 ha. Del nadomestnih kmetijskih zemljišč se vzpostavi tudi s 
sanacijo opuščenih kmetijskih površin ob avtocesti (EUP LN03/2 je velikosti 10,026 ha), del pa z 
izvzemom nezazidanih stavbnih zemljišč (EUP SL17/2). Obstoječa namenska raba teh površin in 
predlog spremembe z OPN-SD2 je prikazan na slikah 8 in 9. 
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Slika 8: Prikaz obstoječe namenske rabe in predlog spremembe za EUP DP72 

 
Slika 9: Prikaz obstoječe namenske rabe in predlog spremembe za EUP LN03/2 in SL17/2 

 

Nadomestna kmetijska zemljišča so načrtovana v območju, ki je v pretežni meri po dejanski in planski 
rabi gozd, manjše območje vodnih površin, travnikov in površin v zaraščanju ter neobdelanih, 
pozidanih in sorodnih površin.  

Območje EUP DP52 in DP07 je skoraj v celoti (več kot 98%) tudi po dejanski rabi gozd, prav tako EUP 
DP25 (96%). EUP DP72 pa je tudi po dejanski rabi skoraj v celoti (98%) vodna površina. Na območju 
opuščenih površin ob avtocesti (EUP LN03/2) je nekaj več kot polovica območja (54%) njiv, tretjino 
obsegajo neobdelana kmetijska zemljišča (29%), ostalo del pa površine v zaraščanju. 

V EUP SL17/2 je po dejanski rabi največji delež (93%) njiv, ostalo so neobdelane in pozidane oz. 
sorodne površine. 

Prikaz območja proizvodnih dejavnosti (rdeče) ter območij nadomestnih kmetijskih zemljišč 
(vijolično) na dejanski rabi zemljišč je na sliki 10 v nadaljevanju. 
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Slika 10: Prikaz dejanske rabe v območju plana 
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Obravnavano območje je del kvartarne prodne ravnice Dravskega polja - pleistocenskega nanosa reke 
Drave, ki je postopno erodirala terciarno površje in ga ob pogrezanju neotektonske udorine prekrila s 
prodnim materialom. Kasneje je v lastne naplavine vrezovala novo strugo in ustvarila številne terase. 
Pleistocenske naplavine sestavlja prod s peskom, med katerega so vložene plasti in leče peska, 
ponekod tudi gline. Prodniki so v glavnem iz metamorfnih in magmatskih kamnin, v manjši meri pa 
tudi iz karbonatnih sedimentov. Na obrobju Pohorja so pred pleistocenom razviti plio-kvartarni 
sedimenti (Pl, Q), zastopani s peskom, peščeno glino, peščeno-glinastim laporovcem in zaglinjenim 
prodom. Preko teh sedimentov je na območju med Mariborom, Pragerskim in dalje proti jugovzhodu, 
do obrobja Dravinjskih goric, odložena peščena glina (g), debeline do 8 m, ki se na robu 
obravnavanega območja izklini. V podlagi pleistocenskega proda se na obravnavanem območju 
pojavijo terciarne - miocenske plasti, zastopane s sivim laporovcem.  

 
Slika 11: Geološka zgradba območja 
(povzeto iz Analize tveganja, IEI d.o.o., 2016) 

 

 

Prst je odvisna od kamninske osnove oz. v tem primeru od starosti rečne terase, na kateri se razvija. 
Po podatkih Pedološke karte Slovenije (vir ARSO: Atlas okolja) so v območju distrična rjava tla na 
nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek.  

Po karti talnih števil, kot osnovni številčni oceni lastnosti tal, ki upošteva geološko podlago, razvojno 
stopnjo in teksturo iz podatkov pedološke katre Slovenije ima večji zahodni del območja EUP SL20 
oceno 70, vzhodni del 59. Tudi boniteta kot podatek o proizvodni sposobnosti na podlagi lastnosti tal, 
klime, reliefa in posebnih vplivov, je v območju EUP SL20 visok in je med 47-65.  
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Slika 12: Karta talnih števil (http://rkg.gov.si/GERK/WebViewer/) 

 

V projektu Raziskava onesnaženosti tal Slovenije v letu 2007 (Biotehniška fakulteta Univerze v 
Ljubljani, oktober 2007) so bili pridobljeni podatki o onesnaženosti tal na lokaciji pribl 200 m južno od 
letališča (vzorčna točka 03189).  

Tla na vzorčni točki na merilnem mestu Hotinja vas so distrična rjava tla, tipična, raba – njiva. 
Prevladujejo plitve oblike tal srednje težke ilovnate teksture. Tla so dobro propustna. Kemične 
lastnosti teh tal so nekoliko slabše. Tla so kisla - pH 5.1, nasičenost tal z bazičnimi kationi je majhna: 
nenasičena – distrična tla, kationska izmenjalna kapaciteta je tudi majhna T < 20mmolC+/100g. 
Vsebnosti anorganskih in organskih nevarnih snovi so v območju naravnih vrednosti. Potencialni vir 
onesnaženja promet po cestah, kmetijski obrat. Rezultati vzorčenja kažejo na vsebnosti anorganskih 
nevarnih snovi pod mejnimi vrednostmi, za organske nevarne snovi pod mejo detekcije. 

Na drugi bližnji točki v Spodnjih Hočah, zahodno ob gramoznicah, pribl 200m od železnice, je na 
vzorčni točki ugotovljena višja vsebnost niklja (Ni) in kroma (Cr), ki presega opozorilno vrednost 
predpisano z Uredbo o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih nevarnih snovi v tleh (Ur. 
l. RS, št. 68/96). Vsebnosti organskih nevarnih snovi so pod mejami detekcije uporabljenih metod. 

Na podlagi podatkov o onesnaženosti tal, ki so bili dobljeni na redkih in med seboj tudi zelo 
oddaljenih merilnih mestih, je izredno težko delati zaključke o stanju tal na širšem območju. 
Poglavitni dejavniki, ki pripomorejo k večji onesnaženosti tal, so kmetijstvo z vnosom gnojil v tla, 
promet in vnos snovi v tla zaradi industrijske dejavnosti. 
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Slika 13: Lokacije vzorčenj v raziskavi onesnaženosti tal Slovenije 
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) 

 

Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi: Naravno vegetacijo na načrtovanem območju proizvodnih 
dejavnosti je v celoti nadomestila intenzivna kmetijska raba, prevladujejo njive in vlažni intenzivni 
gojeni travniki. Na območju ni rastišč ogroženih rastlinskih vrst z rdečega seznama (Pravilnik o 
uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam, Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10) oz. z Uredbe  
o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14). 
Ocenjujemo, da je na tem območju ni biotopov, ki bi lahko predstavljali potencialna rastišča 
ogroženih rastlinskih vrst. Na območju tudi ni prednostnih habitatnih tipov. Opis stanja rastlinstva, 
živalstva in habitatnih tipov v območju EUP SL20 in območjih nadomeščanja kmetijskih zemljišč je v 
poglavju 3.4.5 Okoljski cilj: Ohranjanje narave. 

 

Površinske vode: Polanski potok in pritoki v nižinskem delu občine so zaradi poselitve, cestnega in 
železniškega omrežja ter intenzivnega kmetijstva regulirani. Na sliki 15 s prikazom kategorizacije 
vodotokov je Polanski potok označen z rjavo barvo (3. razred – tehnično urejeni vodotoki). Polanski 
potok se izliva v Spodnji Hočki potok in ta naprej v Novi Hočki potok, ki se izteka v kanal HE Zlatoločje. 
Brežine navedenih vodotokov so v večjem delu brez grmovne ali drevesne obrežne vegetacije. 
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Slika 14: Površinski vodotoki v območju 
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) 

 
Slika 15: Kategorizacija urejanja vodotokov 
(http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso) 
 

Obravnavano območje spada v VII. stopnjo potresne nevarnosti. Območje je izven območij poplavne 
nevarnosti, območja erozijske nevarnosti in nevarnosti zemeljskih plazov, požarna ogroženost 
naravnega okolja zelo majhna.  
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Podzemne vode Kvartarni aluvialni vodonosnik Dravskega polja pripada vodonosnemu sistemu 
“32714 Dravsko polje“, enemu izmed štirih vodonosnih sistemov Vodnega telesa podzemne vode 
3012-Dravska kotlina. Gre za hidrodinamsko odprt, obširen, visoko izdaten aluvialni vodonosnik z 
medzrnsko poroznostjo, kvartarne starosti v prodno peščenem zasipu Drave. Obravnavano območje 
je v ožjem vodovarstvenem območju črpališča Dobrovce, ki je določeno v Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja 
(Ur. l. RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15). Območje OPN-SD2 je od črpališča Dobrovce oddaljeno 
pribl. 3,3 km zračne linije v zahodni smeri. Predvideno zajetje Dravski dvor pa je od območja 
oddaljeno pribl. 4,7 km v jugovzhodni smeri. 

 
Slika 16: Vodovarstvena območja Dravskega polja 
(http://gis.iobcina.si/) 
 

Kulturna dediščina V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje so bile opravljene predhodne 
arheološke raziskave za oceno arheološkega potenciala zemljišča. Raziskave je izvedel Center za 
preventivno arheologijo pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. O raziskavah je bilo 
izdelano poročilo: Ocena arheološkega potenciala območja OPN Hoče – Slivnica metodi 5 in 6 
(poročilo št. 00-0089/2016-EL-2016-56, Ljubljana, november 2016. Izvedene predhodne arheološke 
raziskave na obravnavanem območju so glede na bližino drugih arheoloških najdišč pričakovano 
pokazale povečan arheološki potencial. V sklopu metod ekstenzivnega terenskega pregleda (metoda 
5-6) so bile namreč pridobljene najdbe, ki so omogočile zamejitev potencialnega novega 
arheološkega najdišča, ki je bilo skladno s 66. in 67. členom ZVKD-1 vpisano v Register nepremične 
kulturne dediščine:Slivnica pri Mariboru – Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393. 
Neposredno na jugovzhodnem robu območja EUP Sl20 je registrirano in delno raziskano arheološko 
najdišče Orehova vas - Arheološko najdišče Dolge njive (EŠD 29539) ter na jugozahodnem robu 
sakralni spomenik Orehova vas - Znamenje pri letališču, (EŠD 7066) (Odlok o razglasitvi nepremičnih 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, MUV, št. 5/92, 4/11, 21/11 
,28/11). V bližini je še več varovanih registriranih arheoloških najdišč (Slivnica pri Mariboru – 
Arheološko najdišče (EŠD 6822), Rogoza - Arheološko najdišče ob železnici (EŠD 15522), Hotinja vas – 
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Arheološko najdišče Spodnji Gojaji (EŠD 29542)), ki so bila - ob omenjeni Orehovi vasi - odkrita in 
znotraj gradbenega okvira raziskana v postopkih gradnje avtoceste. 

 
Slika 17: Registrirane enote kulturne dediščine 
(http://giskd6s.situla.org/giskd/) 
 

Ohranjanje narave 

Na območju ni s Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Ur. l. RS, št. 111/04, 70/06, 
58/09 in 93/10) opredeljenih naravnih vrednot, ekološko pomembnih in zavarovanih območij narave 
in območij pomembnih za biotsko raznovrstnost - ni prisotnih območij Natura 2000. Najbližje Natura 
2000 območje POO Pohorje je oddaljeno približno 900 m proti zahodu. V širšem območju je 
zavarovano območje Slivnica – grajski park in drevored.  

Zahodni rob načrtovanega območja proizvodnih dejavnosti meji na EPO Pohorje, severni del območja 
proizvodnih dejavnosti posega v EPO Dravsko polje. Gozdne površine, namenjene nadomeščanju KZ, 
so v celoti na EPO Dravsko polje. 
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Slika 18: Območja varstva narave 
(http://gis.iobcina.si/) 
 

Kakovost zraka Območje občine Hoče – Slivnica v skladu z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. 
RS, št. 9/11 in 8/15) sodi v območje SIC oziroma SI1. Odredba o določitvi območja in razvrstitvi 
območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 50/11) 
določa za območje SI1 II. stopnjo onesnaženosti zraka, kjer raven onesnaževal ne presega mejne ali 
ciljne vrednosti. 

Viri onesnaževanja zraka v občini so kurišča, industrija, cestni (avtocestna odseka Slivnica – Pesnica in 
Slivnica – Draženci) ter druge državne in lokalne ceste), železniški in letalski promet. Do konfliktnih 
območij (stik stanovanjskih in poslovnih dejavnosti) ne bo prišlo. 
 

Hrup V veljavnem OPN Občine Hoče - Slivnica so na predvidenem območju najboljša kmetijska 
zemljišča pNRP K1 in nekaj objektov z varovanimi prostori pNRP A. Izven območja plana so v 
oddaljenosti okoli 500 m SV in JZ območja namenjena bivanju pNRP (SS). V OPN so za pNRP določene 
stopnje varstva pred hrupom v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. 
RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Kmetijska zemljišča pNRP K1 sodijo v IV. stopnjo varstva pred 
hrupom (v nadaljnjem besedilu: SVPH), območja razpršene gradnje pNRP A in stanovanjska območja 
(SS) pa v III. SVPH. Torej v okolici EUP SL20 ni območij z II. stopnjo varstva pred hrupom, saj zaradi 
prisotnosti obstoječih virov hrupa (avtocesta, druge državne ceste, železnica, letališče in gospodarske 
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cone) za uvrstitev v območje z II. stopnjo varstva pred hrupom niso izpolnjeni pogoji, ki jih zahteva 
Uredba o mejnih vrednosti kazalcev hrupa v okolju. 
 

Elektromagnetno sevanje Na območju OPN – SD2 poteka 110 kV prenosni daljnovod Maribor – Rače 
v nadzemni izvedbi. V okolici plana ni območij osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora, ki bi 
bila uvrščena v I. stopnjo varstva pred sevanji, ki potrebuje povečano varstvo pred sevanjem v skladu 
z določili Uredbe o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96 
in 41/04 – ZVO – 1).  
 

Svetlobno onesnaženje Na območju OPN – SD2 ni obstoječih virov svetlobnega onesnaževanja, kot 
jih definira Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. V neposredni bližini je le 
javna razsvetljava cest. Prav tako na obravnavanem območju ni objektov z varovanimi prostori, razen 
stavb ob Miklavški cesti v Orehovi vasi (hišne številke 20, 23, 25 in 27), ki pa so z OPN–SD2 
predvidene za rušenje. 
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3.1.3 Opis plana 

V skladu z določbami Strategije prostorskega razvoja Slovenije in Prostorskega reda Slovenije se 
gospodarske in proizvodne cone umeščajo ob prometno vozliščnih lokacijah tako, da so dobro 
povezane z železniškim in cestnim omrežjem, ki omogoča javni prevoz na delo z vseh območij regije 
in sosednjih regij. Izkoristi se tudi bližino obstoječe infrastrukture (v tem primeru letališče) ter 
razpoložljivost električne energije večjih kapacitet in moči. 

Z načrtovano prostorsko ureditvijo se spreminjata tako strateški kot tudi izvedbeni del OPN Občine 
Hoče - Slivnica. V 9. členu je s dopolnjenim osnutkom odloka o OPN –SD2 (prednostna območja za 
razvoj poselitve in razvoj dejavnosti) določeno prednostno območje za razvoj proizvodne cone ob 
avtocestnem razcepu Slivnica in ob letališču Edvarda Rusjana. V strateškem delu je v 12. členu 
(prednostna območja za razvoj oskrbnih, storitvenih in družbenih dejavnosti in gospodarstva) poleg v 
OPN že določene širitve obstoječe gospodarske cone načrtovan razvoj proizvodnega območja 
neposredno ob prometnem vozlišču mednarodnega pomena (razcep avtocest in letališče Edvarda 
Rusjana Maribor) v Sp. Hočah. Dopolni se tudi zasnova gospodarske javne infrastrukture (železniška 
povezava do proizvodnega območja in letališča v 19. členu, javni potniški promet v 22. členu, 
vodovod do letališča oz. novega proizvodnega območja v 24. členu). Med prostorskimi ureditvami, ki 
se načrtujejo zunaj območja naselja so z dopolnitvijo 31a. člena navedene tudi tiste gospodarske 
dejavnosti, ki so neposredno vezane na območja zgrajenih infrastrukturnih objektov. Prednostno 
območje za proizvodno cono je prikazano v kartografskem delu strateškega dela OPN Hoče - Slivnica.  

S predmetnimi OPN-SD2 se spreminja osnovna in podrobnejša namenska raba prostora. Usmeritve za 
določitev osnovne namenske rabe prostora so grafično prikazane na karti strateškega dela OPN Hoče 
- Slivnica št. 3.2: Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč, v merilu 1 : 30.000. Podrobnejša 
namenska raba prostora se spremeni na dveh listih izvedbenega dela OPN –SD2 (grafična lista št. 11 
in št. 12). Gre za spremembe iz območja najboljših kmetijskih zemljišč (K1) v površine za industrijo 
(IP) in v območje površinskih voda (VC), za spremembo iz območij voda (VC) v površine za industrijo 
(IP) in za spremembo iz površin nadzemnega pridobivalnega prostora (LN) v površine za industrijo 
(IP). V manjšem obsegu se v površine za industrijo (IP) spremeni območje razpršene poselitve (A). 

V naslednji sliki prikazane spremembe osnovne in podrobnejše namenske rabe prostora so skladne z 
usmeritvami in opredelitvami iz strateškega dela OPN-SD2. V izvedbenem delu je v poglavju 3.3 
Posebni prostorski izvedbeni pogoji dodano podpoglavje 3.3.14 Posebni prostorski izvedbeni pogoji v 
natančnosti in vsebini OPPN za gradnjo v proizvodnem območju ob letališču Maribor in nov 137.a 
člen (posebni PIP za gradnjo in posege v proizvodnem območju SL20 ob letališču v Slivnici). Ta 
vsebuje: 
- pogoje glede dopustnih dejavnosti in objektov po namenu,  
- vrste dopustnih gradenj in drugih posegov, 
- opis načrtovanih objektov in površin z etapnostjo izvedbe,  
- pogoje za arhitekturno in krajinsko oblikovalske rešitve prostorskih ureditev,  
- načrt parcelacije, 
- rešitve in ukrepe za varovanje kulturne dediščine,  
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave, 
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 

varstvom pred požarom, 
- pogoje glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro, 
- vplive in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora in  
- dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev. 
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Slika 19: Prikaz namenske rabe v veljavnem OPN in spremembe namenske rabe zemljišč v OPN-SD2 
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137.a člen odloka OPN-SD2 in karta izvedbenega dela št. 5: Prikaz izvedbenih pogojev v EUP SL20 
določata posebne prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo in posege v proizvodnem območju. V 
območju EUP SL20 so dopustne naslednje vrste gradenj: gradnja novih objektov s kasnejšo dozidavo 
in nadzidavo, rekonstrukcija objektov in naprav, odstranitev obstoječih objektov ter gradnja, 
rekonstrukcija in odstranitev objektov in naprav za potrebe komunale, energetike, prometa in zvez. 

V skladu z namensko rabo EUP SL20 – območje proizvodnih dejavnosti (IP) so po namenu dopustne 
naslednje stavbe po enotni klasifikaciji vrst objektov: 
- industrijske stavbe, 
- nestanovanjske stavbe za dopustne dopolnilne dejavnosti: upravne stavbe in druge poslovne 

stavbe, gostinske stavbe (obrati prehrane) v sklopu proizvodne dejavnosti, stavbe tovarniških 
trgovin in stavbe za storitvene ter obrtne dejavnosti, stavbe za promet in za izvajanje komunikacij 
ter stavbe za druge dopolnilne dejavnosti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti,  

- gradbeno inženirski objekti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti: objekti lokalne cestne in 
železniške prometne infrastrukture, tovarniško cestno omrežje , pristopi do območja in objektov, 
funkcionalne prometne površine ob objektih in podobno (testna steza), lokalni cevovodi, lokalna 
komunikacijska omrežja, lokalni in daljinski elektroenergetski vodi, drugi gradbeno inženirski 
objekti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti 

- nezahtevni in enostavni objekti v skladu z veljavnimi predpisi v sklopu osnovne proizvodne 
dejavnosti 

- gradnja, ki zagotavlja odpravo negativnih vplivov na okolje. 

Dopustno je vzdrževanje objektov in naprav, funkcionalne spremembe objektov pri uvajanju 
sodobnejše tehnologije, spremembe namembnosti že zgrajenih objektov v okviru dopustnih 
dopolnilnih dejavnosti v sklopu osnovne proizvodne dejavnosti, gradnja, utrjevanje, urejanje in 
vzdrževanje odprtih površin, zelenic, prometnic. 
 
Na slikah 20 je situacija predvidenih objektov, ki se načrtujejo v štirih fazah. Prva faza obsega 
izgradnjo: 
- lakirnice z oznako I-A1 in spremljajočih objektov tlorisne velikosti 270 m x 90 m in višine 15-21 m, 

s skladiščem obarvanih karoserij velikosti 90 m x 70 m, višine 30 m 
- poslovne stavbe tlorisne velikosti 65 m x 32 m, višine 8 m 
- energetskega objekta tlorisne velikosti 65 m x 32 m, višina 11 m, plinske postaje MRP tlorisne 

velikost 11.0 x 6.20 m in višine 4.50 m 
- vhoda za zaposlene (vrata 1) 
- prometnih in manipulativnih površin ter potrebnih omrežij in objektov GJI za obratovanje prve 

faze izgradnje 
- ureditev zelenih površin prve faze, ki ne bodo predmet nadaljnjih posegov (območje ob poslovni 

stavbi). 
 
Načrtovani objekti v drugi fazi gradnje in ureditev so: 
- objekt za izdelavo sestavnih delov in sestava z oznako II-B1 tlorisne velikosti 120 m x 24 m in 

višine 11 m, 
- objekt za sestavljanje vozil z oznako II-C1 tlorisne velikosti 170 m x 390 m in višine 11 m, 
- objekt zbiralnice odpadkov (dvorišče) tlorisne velikosti 200 m x 25 m, višine 8 m (delno v tretji 

fazi) 
- kontrolni objekt zbiralnice odpadkov (dvorišče), tlorisne velikosti 250 m x 25 m, višine 8 m (delno 

v tretji fazi) 
- vhod za zaposlene (vrata 2), 
- vhodni objekt 2 velikosti 15 m x 15 m in višine 5 m, 
- garažno parkirišče velikosti 50 m  x 32 m in višine 20 m, 
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- prometne in manipulativne površine ter potrebna omrežja in objekti GJI za obratovanje druge 
faze izgradnje in ureditev, 

- ureditev in zasaditev tistih površin druge faze, ki ne bodo predmet nadaljnjih posegov (območje 
ob poslovni stavbi (območje proti letališču, južno od upravne stavbe). 

Načrtovani objekti v tretji fazi gradnje in ureditev so: 
- objekt za izdelavo sestavnih delov in sestava z oznako III-B2 tlorisne velikosti 120 m x 24 m in 

višine 11 m, 
- objekt za sestavljanje vozil z oznako III-C2 tlorisne velikosti 170 m x 390 m, višine 11 m, 
- objekt zbiralnice odpadkov (dvorišče)-nadaljevanje iz II. faze tlorisne velikosti 200 m x 25 m, 

višine 8 m, 
- vhod za zaposlene (vrata 3 in 4), 
- vhodni objekt 3 velikosti 15 m x 15 m in višine 5 m, 
- izgradnja prometnih in manipulativnih površin ter potrebnih omrežij in objektov GJI za 

obratovanje tretje faze izgradnje in ureditev (gradnja industrijskega tira, testne steze, parkirišča 
za izgotovljena vozila) 

- ureditev in zasaditev tistih površin tretje faze, ki ne bodo predmet nadaljnjih posegov (območje 
ob poslovni stavbi (območje proti AC in železniški progi). 

Načrtovani objekti v četrti fazi gradnje in ureditev so: 
- lakirnica z oznako IV-A2 in spremljajočimi objekti tlorisne velikosti 270 m x 90 m, višine 15-21 m s 

skladiščem obarvanih karoserij v velikosti 90 m x 70 m in višine 30 m 
- objekt za izdelavo sestavnih delov in sestava z oznako IV-B3 tlorisne velikosti 120 m x 24 m in 

višine 11 m, 
- objekt za sestavljanje vozil z oznako IV-C3 tlorisne velikosti 170 m x 390 m, višine 11 m, 
- objekt zbiralnice odpadkov (dvorišče) tlorisne velikosti 200 m x 25 m, višine 8 m, 
- vhodni objekt 4 velikosti 15 m x 15 m in višine 5 m, 
- izgradnja prometnih in manipulativnih površin ter potrebnih omrežij in objektov GJI za 

obratovanje četrte faze izgradnje in ureditev, 
- končna ureditev odprtih površin območja. 

Tlorisne dimenzije in natančnejša mikro umestitev posameznih objektov in naprav znotraj 
opredeljenih faz se ob upoštevanju tehnoloških zahtev in veljavnih predpisov za tovrstne objekte ali 
izboljšanja funkcionalnih rešitev, varnosti obratovanja ter dodatnih zahtev soglasodajalcev, 
natančneje opredelijo v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Dopustna so 
odstopanja od predlaganih dimenzij največ do 10 %. Višine objektov lahko ne smejo presegati višin, ki 
so dopustne II. vplivni coni (koridorju) letališča. 

Zaradi načrtovanih posegov je potrebno porušiti objekte s hišno številko Miklavška cesta 20, 23, 25 in 
27. 
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Slika 20: Načrtovani objekti in faznost izvedbe EUP SL20 
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3.1.3.1 Arhitekturne, krajinske in oblikovalske rešitve prostorskih ureditev: 

Arhitekturno oblikovanje objektov mora biti prilagojeno namembnosti in funkciji posameznega tipa 
objektov v odvisnosti od tehnološkega postopka v posameznem objektu ali sklopu objektov. 
Dopustni/e so: 
- zidani objekti in objekti z betonsko ali jekleno skeletno konstrukcijo ter kombinirani objekti 
- strehe poljubne oblike, prilagojene tehnološkim zahtevam dejavnosti, tudi izvedba zelenih streh 
- sodobno oblikovani upravni objekti 

Priporočljivo je členjenje večjih fasadnih površin; odsevnih in svetlečih materialov ter izstopajočih 
oziroma intenzivnih (kričečih) barv ni dopustno uporabljati.  
 
Pri umeščanju in legi objektov je potrebno upoštevati varovalni pas od objektov obstoječe GJI, v 
katere je dopustno posegati s soglasjem upravljavca: 
-  AC A4 Slivnica – Draženci v razdalji 40 m od meje cestnega telesa, 
- od regionalne ceste R3 – 450 v razdalji 15 m,  

Ker je območje v II. coni (koridorju), ki sega od 75 m do 475 m od sredine vzletno pristajalne steze, v 
kateri je dopustna maksimalna višina objektov določena z nadmorsko višino 306 m.n.v., so višine 
objektov pogojene z dopustnimi višinami, ki veljajo za varnost letalskega prometa na letališču 
Maribor, kar pomeni maksimalno dopustno višino objektov ali posameznih objektov 45 m (dimniki, 
stolpi ipd.), vsak višji objekt v skladu s soglasjem upravljavca, mora biti tudi predpisano označen in 
kartiran v letalskih kartah, Dodatni pogoji s potrebno označitvijo (obarvanostjo), osvetlitvijo ipd bodo 
opredeljeni v postopku pridobitve gradbenega dovoljenja po predloženi projektni dokumentaciji. 

Nepozidane površine med posameznimi objekti, namenjene odprtemu skladiščenju, manipulativnim 
in prometnim površinam, parkirnim prostorom in zelenicami, morajo biti urejene v skladu s 
tehnološkimi potrebami kompleksa. V 7 m pas ob meji AC telesa, v katerega je predvidena širitev AC, 
ni dopustno načrtovati in graditi objektov. Izven proizvodnih objektov je na celotnem območju 
dopustno umeščati nezahtevne, enostavne in začasne objekte ter posamezne tehnološke naprave za 
potrebe obratovanja osnovne dejavnosti. Tehnološko opremo je dopustno montirati tudi na strehe 
posameznih proizvodnih objektov. Območje je dopustno ograditi z varovalno ograjo. V varovalnem 
pasu AC ni dopustno postavljati tabel, napisov in drugih objektov ali naprav za slikovno ali glasovno 
oglaševanje ali obveščanje. 

Na območju je potrebno zagotoviti najmanj 10 % zelenih površin. Robovi območja, večje notranje 
proste površine (ločilni pasovi, varovalne površine, itd.) ter površine namenjene mirujočemu 
prometu morajo biti primerno ozelenjene, na južnem in zahodnem robu območja je potrebno 
predvideti ureditev visokega zelenega pasu (tudi na pas rezerviran za širitev AC in dodatno širino 2 
m), na katerega naj bo umeščena gručasta zasaditev dreves in grmovnic oziroma popenjavk ob 
predvideni ograji. Cilj umeščanja zelenega pasu je izboljšanje vizualne podobe objekta iz smeri AC 
priključka in AC oziroma zakrivanje pogleda na industrijsko območje. 

Sadike dreves v zelenem pasu morajo imeti obseg debla več kot 12 cm, merjeno na višini 1,00 m od 
tal po saditvi, in višino debla več kot 2,00 m. Sadike grmovnic morajo biti visoke več kot 1,0 m. Za 
zasaditev ostalih površin zelenega pasu so priporočljive avtohtone vrste dreves, grmovnic in plezalk. 
Drevnina mora v končnem stanju doseči višino od 7 do 11m. Izbor rastlin za zasaditve mora 
upoštevati rastiščne razmere ter uporabo vrst, ki so odporne na industrijsko okolje in dobro 
prenašajo zmrzal, sušo in soljenje v zimskem času ter ne povzročajo motečih vplivov na proizvodni 
proces. 

Zasaditev se natančneje opredeli v krajinskem načrtu kot delu dokumentacije za pridobitev 
gradbenega dovoljenja. 
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3.1.3.2 Rešitve in ukrepi za varovanje kulturne dediščine  

Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno upoštevati rezultate predhodne arheološke raziskave za 
oceno arheološkega potenciala zemljišča. Pri rešitvah in ureditvah v območju in vlivnem pasu se 
upošteva lokacija in pojavnost Znamenja ob letališču (EŠD 7066). 

3.1.3.3 Rešitve in ukrepi za varovanje okolja in naravnih virov ter ohranjanje narave  

Varstvo zraka: Pri gradnji objektov in urejanju površin je treba upoštevati predpise s področja varstva 
zraka. Pri posameznih virih onesnaženja zraka mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja 
zagotoviti izvajanje obratovalnega monitoringu emisije snovi in druge ukrepe za zagotovitev ustrezne 
kakovosti zraka v skladu s pogoji, ki jih določa Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov 
onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07,70/08 in 61/09) oz. veljavni področni predpisi. Pri načrtovanih 
prostorskih ureditvah je potrebno upoštevati tudi ustrezno prevetrenost prostora in z zasnovo 
vzpodbujati lokalne cirkulacije zraka. Vse novogradnje in obstoječi objekti morajo strmeti k cilju 
zmanjšanja rabe energije in onesnaženosti zraka v občini. Ogrevanje objektov je dopustno na 
zemeljski plin in daljinsko ogrevanje. Možna je uporaba obnovljivih virov energije, razen uporabe 
podtalne vode. Upravljavec naprave, ki povzroča emisijo snovi v zrak, mora zagotoviti, da naprava 
obratuje v skladu z zahtevami Uredbe o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja. Za 
obratovanje naprave iz priloge 4 navedene uredbe je treba pridobiti okoljevarstveno dovoljenje. 
Okoljevarstveno dovoljenje je treba pridobiti tudi za vsako večjo spremembo naprave. 

Varstvo pred hrupom: Pri načrtovanju objektov in naprav kot vira hrupa je potrebno upoštevati, da 
njihovo obratovanje v svoji okolici ne bo povzročalo čezmernega hrupa. Zato okoljsko relevantna 
raven zvočne moči nikjer na območju SL20 ne sme presegati 105/100/95 dBA na hektar v 
dnevnem/večernem/nočnem času. Ta pogoj velja ob predvidenem rušenju stavb z varovanimi 
prostori ob Miklavški cesti v Orehovi vasi (hišne številke 20, 23, 25 in 27). S smiselnimi protihrupnimi 
ukrepi oziroma zaščito je potrebno zmanjšati vpliv vira hrupa na najmanjšo možno mero, da se 
zagotovi čim nižja splošna raven hrupa v okolju, pri čemer morajo imeti pri izbiri ukrepov varstva 
pred hrupom prednost ukrepi zmanjšanja emisije hrupa pri njenem izvoru pred ukrepi preprečevanja 
širjenja hrupa v okolju. Sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora biti tudi 
študija obremenitve s hrupom, ki bo podrobneje ugotavljala izpolnjevanje zahtev glede dopustne 
obremenjenosti s hrupom, kot jo določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju.  

Varstvo vodnih virov Režimi varovanja so določeni z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno 
telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške Dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št 24/07, 
32/11, 22/13 in 79/15) in tabelo 1.1 Priloge 3 te Uredbe. Za gradnjo in obratovanje industrijskih 
objektov je potrebno pridobiti Vodno soglasje na podlagi izdelane Analize tveganja. Gradnja objektov 
in izvajanje dejavnosti je dopustna le ob upoštevanju ustreznih zaščitnih ukrepov, opredeljenih v 
Analizi tveganja in ob predpostavki, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa sprejemljivo. Za 
objekte in obrate, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, je potrebno pridobiti 
Okoljevarstveno soglasje. Po rezultatih izdelane Analize tveganja je ureditev oz. sprememba 
namembnosti območja s stališča varovanja vodnih virov v proizvodno cono sprejemljiva ob 
upoštevanju vseh ukrepov, opredeljenih v naslednjih fazah načrtovanja in izvajanju stalnega 
monitoringa. V ta namen je potrebno na območju vzpostaviti dolgoročni sistem opazovanja vplivov 
na podtalnico in spremljati ključne parametre onesnaženja v podzemni vodi. V skladu z Uredbo na 
območju ni dovoljeno postavljati bencinskih servisov, podzemnih skladišč goriva ter uporabljati 
podtalne vode za energetsko izkoriščanje. Pri načrtovanju in izgradnji območja oz. posameznih 
objektov je potrebno zagotovit ustrezen sistem zbiranja in odvoda vseh vrst odpadnih vod 
(komunalne, industrijske odpadne, onesnažene padavinske vode, padavinske vode s strešin). Pogoji 
načrtovanja so navedeni pod alinejo Kanalizacijsko omrežje v nadaljevanju. 
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EMS Pri izgradnji nadzemnega večsistemskega daljnovoda, podzemnega kabelskega sistema ali 
razdelilne transformatorske postaje je potrebno upoštevati širino varovalnega pasu, ki je zemljiški 
pas ob elektroenergetskih vodih in objektih, v katerem je dopustno graditi druge objekte in naprave, 
ter izvajati dela, ki bi lahko vplivala na obratovanje omrežja, le ob določenih pogojih in na določeni 
oddaljenosti od vodov in objektov tega omrežja. Pri načrtovanju elektroenergetskih vodov je treba 
upoštevati, da v območju varovalnih pasov ni dopustno graditi objektov, ki zahtevajo povečano 
varstvo pred sevanjem, namenjenih stalnemu ali občasnemu bivanju in objektov v katerem se za 
daljši čas zadržujejo ljudje zaradi izvajanja dejavnosti. Pri gradnji in urejanju elektroenergetskega 
omrežja je treba upoštevati tudi druge merila in pogoje, določene v skupnih PIP iz 82. člena odloka in 
varovanja pred elektromagnetnim sevanjem iz 100. člena OPN. 

Ravnanje z odpadki Pri ravnanju z odpadki je treba upoštevati določbe iz 26. (ravnanje z odpadki), 
80. (skupni PIP za objekte in ureditve za zbiranje in odstranjevanje odpadkov) in 92. člena tega odloka 
(skupni PIP za varstvo tal). 

Svetlobno onesnaženje Če bodo na v EUP SL20 prisotni objekti za oglaševanje, je potrebno smiselno 
upoštevati skupne PIP glede gradnje objektov za oglaševanje iz 72. člena tega OPN. Povprečna 
električna moč svetilk izračunana na vsoto zazidane površine stavb proizvodnih objektov in 
osvetljene nepokrite površine gradbenih inženirskih objektov, ki so namenjeni proizvodnemu procesu 
na območju ne sme presegati mejnih vrednosti: 0.090 W/m2 med izvajanjem proizvodnega procesa 
ter 30 min pred začetkom in po koncu obratovalnega časa ter 0,015 W/m2 zunaj časa za izvajanje 
proizvodnega procesa. Za razsvetljavo proizvodnega objekta se lahko uporabi ena ali več svetilk, 
katerih celotna električna moč ne presega 300 W. Pri načrtovanju, gradnji ali obnovi razsvetljave je 
treba izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki zagotavljajo, da: svetilke, vgrajene v 
razsvetljavo, ne povzročajo preseganja mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja, svetilke izpolnjujejo zahteve iz zgornje uredbe, razen če je za 
svetilke posamezne vrste razsvetljave določeno drugače (vgradnja varčnih žarnic, potrebno je uvesti 
časovne intervale osvetlitve oziroma izklapljati posamezne svetilke, svetilke morajo biti v dnevnem 
času izklopljene, razen v zelo slabih vremenskih razmerah, uporabljajo je potrebno svetilke, katerih 
delež svetlobnega toka, ki seva navzgor, je enak 0%. Razsvetljava cest, javnih površin, železnice, 
poslovnih stavb, proizvodnih objektov in fasad mora biti nameščena tako, da osvetljenost, ki jo 
razsvetljava povzroča na oknih varovanih prostorov, ne presega mejnih vrednosti, ki jih za naselja, ki 
niso mesta, določa Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja: 5 lx od sončnega 
zahoda do 24. ure, 1 lx od 24. ure do sončnega vzhoda. 

Varstvo plodne zemlje Pred pričetkom del je potrebno vso plodno zemljo odstraniti in jo deponirati 
izven območja gradbišča. Plodna zemlja je dopustno uporabiti pri urejanju odprtih površin znotraj 
območja ali sanacijo kmetijskih površin izven območja obdelave. 

3.1.3.4 Rešitve in ukrepi za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z 
varstvom pred požarom 

Pri načrtovanju je potrebno upoštevati potresno varnost za projektni pospešek tal znaša 0,100 g (VII. 
stopnja potresne nevarnosti). Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj 
zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa 
v elaboratu študija požarne varnosti, požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v 
predpisu o zasnovi študij požarne varnosti. Voda za gašenje požara mora biti zagotovljena z javnim 
hidrantnim omrežjem na obstoječem cevovodu, ki zagotavlja min. 10l/s vode za gašenje. Objekti 
morajo biti načrtovani tako, da so zagotovljeni neovirani in varni dovozi, dostopi in delovne površine 
za intervencijska vozila. Z namenom preprečevanja širjenja požara na sosednje objekte je potrebno 
zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti, ter potrebne protipožarne ločitve. 
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3.1.3.5 Pogoji glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno 
javno dobro 

Območje bo preko načrtovanega 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 upravljavcev. 

Prometno urejanje Območje bo prometno navezano na regionalno cesto R3 – 450, v drugi fazi na 
obstoječi avtocestni priključek »letališče Maribor« na avtocesti A4 Slivnica – Draženci, v četrti fazi pa 
z rekonstrukcijo javne poti JP 880991 (Miklavška cesta) na RIII-450 severno od gramoznice v Hočah. 
Lokacije posameznih uvozov je dopustno urejevati v skladu s faznostjo gradnje in potrebami 
investitorjev. Parkiranje je dopustno urediti na površinah funkcionalnih zemljišč v skladu s potrebami 
investitorjev in številom zaposlenih ter izven proizvodnega območja. 

Železniško omrežje Dopustna je izgradnja industrijskega tira, ki ga je potrebno načrtovati kot izvlečni 
tir iz železniške postaje Hoče in podaljšati za potrebe letališča. Zaradi poteka industrijskega tira preko 
vodovarstvenega območja VVOII mora biti železnica izvedena v tesnilni plasti, vsa odpadna voda iz 
območja tirov mora biti speljana izven vodovarstvenega območja. Upoštevati je potrebno naslednje 
dodatne pogoje: 
V času gradnje je potrebno upoštevati naslednje: 
- spremlja se sestavo izkopanega materiala glede vsebnosti nevarnih snovi. V primeru, da se 

ugotovijo vsebnosti, ki presegajo mejne vrednosti za izkopani material skladno z določbami 
predpisov Republike Slovenije, se pred nadaljevanjem izkopavanja opredeli drugi, s predpisi 
določen način odstranjevanja/deponiranja izkopanega materiala; 

- transport izkopanega materiala do začasne in trajne deponije je treba zagotoviti po že utrjenih 
poteh; 

- na območju gradbišča železniške proge se sme uporabljati le brezhibna gradbena in druga strojna 
ter transportna oprema in naprave; 

- vzdrževanje naprav in opreme se na območju gradbišča izvaja le na utrjenih ploščadih, ki morajo 
imeti urejeno odvajanje in zbiranje padavinskih odpadnih vod in drugih tekočin, kar se uredi s 
primernim sistemom zbiranja in odvajanja padavinskih odpadnih vod z usedalnikom z utrjenim 
dnom in oljnim lovilcem; 

- uporabljati se smejo le gradbeni in izolacijski ter drugi materiali, ki zaradi svojih kemijskih 
lastnosti ne predstavljajo trajne nevarnosti za tla in podzemne vode;  

- v primeru iztekanja goriv in maziv ali druge nevarne snovi se takoj uporabi nevtralizacijsko 
sredstvo in onesnaženo zemljino takoj odstrani skladno s predpisi ter preda pooblaščeni 
organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki; 

- trasa poteka po območju ranljivih vodonosnikov in po vplivnem območju vodnih virov, zato se 
izdela načrt zaščite in reševanja v primeru ekološke nesreče s predvideno možnostjo dostopa 
intervencijskih vozil; 

- zagotovi se redno vzdrževanje vseh naprav, napeljave in opreme, nadzor tesnosti kanalizacijskega 
sistema, nadzor tesnosti bazenov oz. zadrževalnikov in zanesljiv kontrolni sistem javljanja 
poškodb na sistemu odvodnje; 

- izdela se program postopkov in ukrepov (poslovnik za ukrepanje v primeru onesnaženja), ki se jih 
izvaja v primeru nesreče, nepravilnosti in delovanju sistema odvodnje (kanalizacija, 
zadrževalniki). 

- pri gradnji se uporabljajo le materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za 
okolje; 

- gorivo za gradbene stroje se dovaža sproti in po potrebi. 
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V času obratovanja se morajo kadar bodo vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z 
nevarnimi snovmi, uvesti posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz nevarnega 
blaga. 

Elektroenergetsko omrežje Za zagotovitev potreb po električni energiji je potrebno zgraditi priključni 
20kV kablovod iz RTP 110/20 kV Rače. V območju se zgradijo lastne TP. V primeru večjih potreb po 
električni energiji se v naslednjih fazah v območju lahko zgradi nova RTP 110/20 kV, ki se vključi v 
obstoječe 110 kV omrežje s kablirani 110 kV KB Cirkovce – Maribor2. Obstoječi daljnovod 110 kV 
Cirkovce – Maribor2, ki poteka preko območja SL20, je pred pričetkom izgradnje tretje faze potrebno 
prestaviti in kablirati. Prestavitev oziroma kabliranje se izvede južno od AC A4 Slivnica – Draženci v 
dolžini cca 2800 m. V primeru načrtovanja v varovalnem pasu AC (elektrovod, pokablitev, DV ipd.) je 
potrebno upoštevati zahtevane odmike za širitev AC in pridobiti podrobnejše projektne pogoje 
upravljavca AC. 

Vodovod Za potrebe oskrbe z vodo in požarno zaščito je potrebno rekonstruirati obstoječi vodovodni 
cevovod v dolžini cca. 1.100 m. 

Kanalizacijsko omrežje V območju je potrebno načrtovati ločeno zbiranje in odvajanje vseh vrst 
odpadnih vod. Komunalne odpadne vode je dopustno voditi v obstoječe prečrpališče komunalnih 
odpadnih vod v bližini letališča, in preko nje na CČN Maribor. Industrijske odpadne vode je 
predhodnem čiščenju do stopnje onesnaženosti komunalnih vod, dopustno voditi v obstoječo 
kanalizacijo odpadnih vod. V kolikor bodo v proizvodnem procesu nastajale industrijske vode, ki jih ni 
mogoče očistiti do stopnje onesnaženosti komunalnih vod, predstavljajo posebne industrijske 
odpadke, za katere mora poskrbeti investitor v skladu z veljavnimi predpisi. Padavinske vode iz 
manipulativnih površin, parkirišč je dopustno preko peskolovov in lovilcev olj voditi v bližnji vodotok 
oz. ustrezno urejene ponikalnice.  

Plinovodno omrežje  

Prenosni plinovod dimenzije do DN150 in načrtovanim tlakom 50 bar(n) bo potekal od blok ventila 
BS2 na prenosnem plinovodu M1 dimenzije DN500 načrtovanega tlaka 50bar(n) pri prečkanju kanala 
srednje Drave v Zlatoličju ob Hočkem potoku , v vzdrževalni cesti ob potoku, do območja plana, obšel 
zemljišče letališča Maribor na severni strani ob ograji ter potem po javni cesti prišel na lokacijo IC 
Hoče. Dolžina prenosnega plinovoda bo približno 4500 metrov. Na koncu prenosnega plinovoda bo 
zgrajena merilno regulacijska postaja MRP IC Hoče s potrebno kapaciteto za oskrbo celotne 
industrijske cone z zemeljskim plinom. Objekt MRP bo  betonske izvedbe velikosti 11,2 x 6,10 x 4,5 m. 
Ob objektu je projektirana odorirna naprava, ki v gradbenem smislu predstavlja pločevinasto omaro vel. 
1,20 x  0,60 m in  višine  1,70m  na betonskem temelju. Objekt je enokapnica z ravno streho. Na strehi je 
prezračevalnik, ki služi za prezračevanje regulacijskega prostora. 

Temelji so pasovne izvedbe širine 0,50 m in globine 1,00 m. Temelji s talno ploščo segajo 0,10 m nad 
teren. Streha bo dvokapnica s kritino iz trapezne pločevine. Strešna obroba, žleb in odtočna cev bodo iz 
pocinkane barvane pločevine. Na stropni plošči nad regulacijskim prostorom je prezračevalni nastavek 
(lanterna). Plato MRP bo ograjen z žično ograjo. 

Sestavni del prenosnega plinovoda so tudi vsi potrebni pripadajoči funkcionalni objekti na plinovodu 
ter povezave z obstoječim oz. predvidenim plinovodnim sistemom, kakor tudi vsi ostali pripadajoči 
postroji in postaje, vključno z napravami katodne zaščite, optični kabel za potrebe nadzora 
plinovodnega sistema. 
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Slika 21: Prikaz lokacije proizvodnega območja, površin nadomestnih kmetijskih zemljišč, trase 

prenosnega plinovoda in novogradenj/prestavitev elektroenergetskega omrežja 
 
Pri načrtovanju in izvedbi se upoštevajo predpisani varnostni odmiki območja poseljenosti od 
plinovoda, stavb, posebnih območij in infrastrukturnih objektov; delovni in varovalni pas plinovoda. 
Posebni ukrepi se upoštevajo v poteku plinovoda ob Hočkem potoku (odmiki, način gradnje).  
Zaradi poteka plinovoda preko vodovarstvenih območij je potrebno zagotoviti naslednje ukrepe: 
Ukrepi v času gradnje: 
- izvajalec mora zagotoviti vse potrebne varnostne ukrepe in organizacijo na gradbišču, da bo 

preprečeno onesnaženje okolja in voda, ki bi lahko nastalo zaradi transporta, skladiščenja in 
uporabe tekočih goriv in drugih škodljivih snovi oziroma v primeru nezgode zagotovil takojšnje 
ukrepe 

- pred pričetkom izvajanja strojnih zemeljskih del se ročno odkoplje vse morebiti prisotne 
podzemne komunalne vode, ki prečkajo plinovodni jarek. Komunalni vod bo potrebno ročno 
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odkopati v celotni širini jarka in ga po potrebi takoj zaščititi. V fazi izvajanja del se bo tudi izvedla 
medsebojno višinska uskladitev križanja plinovoda s komunalnim vodom 

- po zaključku vseh del bodo tako na območju polaganja plinovoda kot tudi na območju začasnih 
gradbiščnih površin (deponije materiala, začasni gradbiščni objekti itd.) zemljišča sanirana do 
enakega stanja in kvalitete, kot so bila pred gradbenim posegom 

- za dokončno urejanje terena se mora uporabiti zemljino, ki je na lokaciji že prisotna oziroma po 
potrebi zemljino z drugih lokacij kot neonesnažen, glede sestavin tlom in podtalju enak ali 
podoben mineralni ali mineralno organski material, ki v svojih značilnostih ustreza naravnim tlom 
ali podtalju in lahko prevzema vse pomembne naloge tal ali podtalja 

- izkopov za plinovod na območju vodovarstvenih pasov naj se ne izvaja z miniranjem kamnine. S 
tem bo minimiziran možen vpliv na podzemno vodo in vodne vire (morebitno kaljenje vode) 

- prečkanje vodotokov (podvrtavanja) na vodovarstvenih območjih: pri vrtanju je treba izvesti vse 
ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja izvrtanine ali drugih snovi v podzemne 
vode ali zajetje 

- vode za trdnosti in tesnostni preizkus iz preventivnih razlogov ni dopustno izpuščati v podtalje na 
območju vodovarstvenih pasov 

- za gradnjo in vgradnjo se lahko uporabljajo le materiali, ki ne ogrožajo podtalja in podzemne 
vode 

- pri gradnji je upoštevati predvsem to, da se hidrogeološke razmere čim manj spreminjajo. Posegi 
v tla naj se izvajajo tako, da bodo prizadete čim manjše površine tal 

- izvajalec naj dela izvaja tako, da bodo izkopani odseki čim krajši ob hkratnem sprotnem 
zasipavanju 

- za začasne prometne in gradbene površine naj se prednostno uporabijo obstoječe 
infrastrukturne in druge manipulativne površine. Te površine morajo biti določene pred 
začetkom izvajanja del 

- izvajalci, nadzorno osebje, delavci in vsi, ki prihajajo in se zadržujejo na gradbišču, morajo biti 
seznanjeni z ukrepi varstva podzemne vode 

- vsi transportni in gradbeni stroji, uporabljeni pri gradnji, morajo biti tehnično brezhibni in 
ustrezno vzdrževani. Vzdrževalna dela (kot npr. menjava olja) na gradbenih strojih morajo 
potekati izven gradbišča, v ustrezno opremljenih delavnicah, le izjemoma na območju gradbišča 
na za to vnaprej predvideni in za naftne derivate neprepustno utrjeni površini oziroma zavarovani 
tako, da je preprečen izliv naftnih derivatov v tla in posredno v podtalnico. Točenje goriva v 
gradbene stroje na območju gradbišča je potrebno izvajati z ustrezno cisterno za razvoz goriva in 
na vnaprej določenih in ustrezno pripravljenih mestih. Točenje goriva in olja iz sodov ni 
dopustno. Na območju trase ni dopustno skladiščenje goriv.  

- v primeru, da bodo v času izkopov naleteli na nasutja odpadkov, je potrebno slednje odstraniti v 
celoti, vključno z morebitno onesnaženo podlago.  

- investitor, ki naroči graditev objekta mora zagotoviti, da izvajalci gradbenih del na gradbišču ne 
smejo hraniti ali začasno skladiščiti nevarnih odpadkov,  

- za nevarne odpadke mora biti določeno ustrezno opremljeno mesto na območju gradbišča (izven 
VVO II) za začasno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za nevarne odpadke pa 
morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in ustrezno označene 
(oznaka odpadka, oznaka nevarnosti), s čimer bo preprečeno iztekanje ali izpiranje nevarnih snovi 
v tla in podzemno vodo. Prepovedano je izlivanje nevarnih in drugih tekočih odpadkov v tla (ali v 
kanalizacijski sistem, ko bo ta zgrajen). 

- skladiščenje nevarnih snovi in kemikalij, ki se uporabljajo pri gradnji in ki so kot nevarne 
opredeljene skladno z določili Zakona o kemikalijah, mora ustrezati veljavnim normativom, da se 
preprečijo škodljivi vplivi na podtalnico in okolje. Izvajalec gradbenih del mora med drugim 
zagotoviti, da so na območju gradbišča (izven VVOII) skladiščene najmanjše možne količine 
nevarnih snovi oz. kemikalij, ki se pri gradnji uporabljajo, čim krajši čas.  Zagotovljeno mora biti 
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ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje teh snovi, z lovilno skledo ustrezne prostornine, ki bi 
v primeru razlitja, razsipa ali druge nezgode omogočila zajem teh snovi in preprečila iztok v tla, 
poleg tega pa mora ta skladiščni prostor biti zaščiten pred atmosferskimi vplivi, preprečen pa 
mora biti tudi dostop nepooblaščenim osebam. Za skladiščenje nevarnih snovi oz. kemikalij naj se 
uporablja originalna embalaža, posode za skladiščenje pa morajo biti zaprte in ustrezno označene 
(oznaka nevarnosti). 

- če bo pri izvedbi del treba prestaviti del kanalizacijskega in/ali  vodovodnega sistema, se je 
potrebno pri pripravi projektov za ta del posega, posvetovati z upravljalci sistema. Predlagano je, 
da strokovna služba (upravljavec vodovoda in kanalizacije) v času del pregleda stanje celotnega 
kanalizacijskega in vodovodnega sistema na območju in sicer ne glede na to, da sistemov pri delih 
ne bi poškodovali. 

- za primer dogodkov, kot je npr. razlitje oz. onesnaženje površine tal z naftnimi derivati (z gorivom 
ali oljem iz gradbenih strojev ali transportnih vozil) ali z neznanimi tekočinami, mora biti 
pripravljen poslovnik (pravilnik, načrt ravnanja) za takojšnje ukrepanje. 

- v primeru razlitja naftnih derivatov je potrebno onesnaženje takoj omejiti, kontaminirano 
zemljino odstraniti in jo neškodljivo deponirati, obenem pa je potrebno takoj oz. čim prej izdelati 
analizo onesnaženega materiala in oceno odpadka s strani pooblaščene inštitucije. Na osnovi 
analize materiala je potrebno kontaminirano zemljino predati v nadaljnjo oskrbo za to dejavnost 
registriranemu zbiralcu, ki je evidentiran pri Ministrstvu za okolje in prostor kot zbiralec teh 
odpadkov. Vse tovrstne dogodke je potrebno vpisati v gradbeni dnevnik. 

- izvajalec gradbenih del mora zagotoviti ustrezna adsorpcijska sredstva za omejitev in zajem 
naftnih derivatov (ali drugih kemikalij), ki morajo biti uskladiščena na območju gradbišča; ta 
sredstva naj bodo takoj dostopna.   

- vodja gradbišča oz. druga pooblaščena oseba mora o tovrstnih dogodkih takoj obvestiti pristojne 
službe (najbližjo policijo, center za obveščanje, gasilce, upravljavca vodovoda, inšpekcijske 
službe). Pristojne službe po potrebi odredijo ogled mesta razlitja, na osnovi tega pa se po potrebi 
sprejme dodatne ukrepe za sanacijo onesnaženja (odvzem vzorcev vode iz piezometrov, dodaten 
izkop onesnaženega materiala ipd.). 

- izkop jarka v delu trase, ki poteka ob strugi Novega Hočkega potoka, mora spremljati geolog, ki z 
ozirom na sestavo tal identificira kritična mesta infiltracije visokih voda potoka skozi brežino v 
telo jarka. Na kritičnih mestih je potrebno zagotoviti dreniranje infiltrirane vode v globlje dele 
nezasičene cone vodonosnika in s tem preprečiti vzdolžno odvajanje ali akumulacije infiltriranih 
voda v zasipu jarka. 

- izvedba izkopov mora biti organizirana v suhem vremenu in ob običajnem (nizkem ali srednjem) 
vodnem stanju Novega Hočkega potoka. Odkopni material se mora deponirati izven struge 
potoka, ne sme prihajati do zasipov struge. 

 
Postopek v primeru razlitja oz. onesnaženja površine z naftnimi derivati: 
- voznik delovnega stroja oz. delavec ob stroju z adsorbcijskim sredstvom, ki je nameščeno v bližini 

delovnega stroja, najprej posuje onesnaženo površino, nato pa v najkrajšem času obvesti 
pooblaščeno osebo (npr. delovodjo oz. vodjo gradbišča). Obvestilo mora vsebovati: lokacijo 
onesnaženja, vrsto onesnaženja (snov, količina), čas nastopa onesnaženja. 

- vodja gradbišča vpiše podatke o onesnaženju v gradbeni dnevnik in o dogodku obvesti pristojne 
službe. Obvestilo mora vsebovati enake podatke, kot je navedeno zgoraj. 

- v najkrajšem času se prične z odkopom onesnaženega materiala, ki se ga preda registriranemu 
zbiralcu za to dejavnost v nadaljnjo oskrbo. 

 
Omilitveni ukrepi med obratovanjem:  
- Plinovod: vsaka kontrola plinovoda ter izvajanje morebitnih vzdrževalnih ali servisnih del na 

plinovodu mora biti listinsko dokazljivo. Morebitno razlitje goriv ali maziv iz vzdrževalnih vozil v 
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času pregledov ali vzdrževalnih del, mora biti odstranjeno z izkopom in odstranitvijo 
onesnaženega materiala. 

- Površine ob objektih na merilno regulacijskih postajah: vse zunanje površine namenjene prevozu, 
manipulaciji ali parkiranju morajo biti utrjene, neprepustne in obrobljene z robniki. Za vse interne 
kanalizacijske sisteme in lovilce olj je potrebno zagotoviti neprepustno izvedbo z opravljenim 
preizkusom in potrdilom. Vsak vgrajeni lovilec olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in 
usklajenost v smislu zahtev »Uredbe o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode 
in javno kanalizacijo«. Vsak lovilec olj je potrebno redno pregledovati (voden dnevnik pregledov); 
morebitne poškodbe morajo biti takoj sanirane. Upravljalec ali lastnik mora zagotoviti vodenje 
obratovalnega dnevnika vsakega lovilca olj. Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali 
nevarnih odpadkov (npr. usedline in gošče iz lovilcev olj) v tla in s tem posredno v podtalnico ali v 
odtok (kanalizacijski sistem), 

- Diesel agregati - tehnične in organizacijske zahteve: Pred zagonom naprave bo potrebno dokazati 
neprepustnost vsakega rezervoarja, delovnih posod, lovilnih sistemov. Naprava se mora redno 
pregledovati (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe/okvare morajo biti takoj sanirane. 
Vsaka kontrola naprave ter izvajanje morebitnih vzdrževalnih ali servisnih del mora biti listinsko 
dokazljiva. Vse povezovalno ocevje, ki ne bo potekalo neposredno v objektu mora biti dodatno 
varovano (dvoplaščno ocevje) ter izvedeno protilomno. Pred zagonom naprave bo potrebno 
dokazati neprepustnost povezovalnega ocevja, lovilnih sistemov. Ocevje se mora redno 
pregledovati – testirati tesnost (voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe/okvare morajo 
biti takoj sanirane. Vsaka kontrola ocevja ter izvajanje morebitnih vzdrževalnih ali servisnih del 
mora biti listinsko dokazljiva. 

- Zunanje površine: Vse zunanje površine namenjene prevozu ali parkiranju morajo biti utrjene, 
neprepustne in obrobljene z robniki. Za vse interne kanalizacijske sisteme in vsak lovilec olj je 
potrebno zagotoviti neprepustno izvedbo z opravljenim preizkusom in atestom. Vsak vgrajeni 
lovilec olj mora zagotavljati in izkazovati delovanje in usklajenost v smislu zahtev »Uredbe o 
emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo«. Vsak lovilec olj 
mora biti opremljen z ročnim ventilom na iztoku. Vsak lovilec olj se mora redno pregledovati 
(voden dnevnik pregledov); morebitne poškodbe morajo biti takoj sanirane. Upravljavec ali 
lastnik mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika lovilca olj. V času vsake dostave 
katerekoli od navedenih kemikalij ali odvoza odpadnih vod mora prisoten operater, ki bo pred 
pričetkom pretovora zaprl ročni ventil na iztoku iz posameznega lovilca olj; vsak pretovor mara 
biti vpisan v obratovalni dnevnik. Do izliva kemikalij ali odpadnih vod v sistem ponikovalnic ne 
sme priti! Smiselno enako velja  v primeru požara. V primeru izlitja kemikalij na zunanjih 
površinah mora biti zagotovljeno čiščenje površin in internega kanalizacijskega sistema vključno z 
lovilcem olj; vsak dogodek in čiščenje površin in sistema morata biti vpisana v obratovalni 
dnevnik. Prepovedano je izlivanje nevarnih kemikalij ali nevarnih odpadkov (npr. usedline in 
gošče iz lovilca olj) v tla in s tem posredno v podzemno vodo ali v odtok (kanalizacijski sistem). 

Interventni ukrepi med obratovanjem se izvajajo v primeru razlitja nevarnih snovi/pripravkov med 
obratovanjem in sicer v glede na namembnost obravnavanega dela objekta predvsem iztoka goriva 
ali tehničnih tekočin iz servisnih oz. kontrolnih vozil ob eventualni havariji le teh. Obsegajo zbiranje 
razlitega pripravka (goriva, maziv...) in odvoz. Odvoz nevarnih odpadkov lahko vrši le podjetje, ki je 
zavedeno v seznam zbiralcev oziroma odstranjevalcev tovrstnih odpadkov. Spiranje neposredno v 
okolje ni dovoljeno, Ostali interventni ukrepi so smiselno enaki kot v času gradnje, vključno s 
postopkom v primeru razlitja oz. onesnaženja površine. 

TK omrežje 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. 
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3.1.3.6 Vplivi in povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora 

Celotno območje meji na enoto urejanja SL13 – letališče Edvarda Rusjana Maribor, ki ima izdelano 
zasnovo celovitega urejanja. Za načrtovane ureditve je v pripravi Državni prostorski načrt (faza: 
Pobuda). Vse rešitve za proizvodno cono Sl 20 morajo zagotavljati ustrezno navezavo in izvedbo 
načrtovanih rešitev območja letališča (prednostno prometna navezava, železniški tir, energetika). 
Izgradnja in ureditve posameznih faz vplivajo na posledične ureditve v naslednjih EUP: 
- DC07, načrtovana je rekonstrukcija regionalne ceste R3-450 z ureditvijo pasov za leve zavijalce in 

vstopov in uvozov v območje SL20 ter ureditvijo pločnika na zahodni strani ceste v celotni dolžini 
odseka ob SL 20, 

- DP68 in DP94 načrtovana je prestavitev novega Polanskega potoka izven območja SL20 v dolžini 
670m in do izliva v novi Hočki potok, v odmiku 5m od roba železniškega sveta. Za območje 
prestavitve je z OPN-SD2 predvidena sprememba namenske rabe kmetijskih zemljišč (K1) v 
površinske vode (VC) Širina koridorja je 40 m. 

- DP72 načrtovana je prestavitev 110 kV daljnovoda Cirkovce – Maribor 2, v tretji fazi ureditve. 
Prestavitev in kabliranje se izvede južno od AC Slivnica- Draženci v dolžini cca 2800m. 

- DC67, LN03 in HO19/1, načrtovana je rekonstrukcija javne poti JP880991 z ureditvijo vstopa in 
uvoza v območje SL20 ter ureditvijo priključka na R3-450 letališča (prednostno prometna 
navezava, železniški tir, energetika) 

- DC07, DP100 in DP106 – dopustna je izgradnja prenosnega plinovoda za potrebe območja SL20. 

3.1.3.7 Dopustna odstopanja od načrtovanih rešitev 

Lega objektov, velikost in namembnost objektov bodo podrobneje opredeljeni v projektni 
dokumentaciji ob upoštevanju določil odloka o OPN. Odstopanja od rešitev so dopustna, če je v 
naslednjih fazah izgradnje pridobijo tehnične rešitve, ki so primernejše s tehnološkega, 
okoljevarstvenega in ekonomskega vidika, vendar rešitve ne smejo biti v nasprotju z javnim 
interesom in zakonsko opredeljenimi pogoji, normativi ipd. Odstopanja od opredeljenih dopustnih 
dejavnosti, ki so določena z namembnostjo objektov v območju, niso dopustna. 

3.1.4 Odnos do drugih planov 
 
Obseg in vsebina občinskih podrobnih prostorskih načrtov je predvidena v OPN občine Hoče – 
Slivnica in je bila presojana v okviru okoljskega poročila za OPN (Ipsum d.o.o., september 2014). Prav 
tako veljavni državni prostorski načrti na območju občine: 
- Uredba o lokacijskem načrtu avtoceste za odsek Slivnica – Fram – BDC (Ur. l. RS, št. 23/96, 

110/02 – ZureP-1, 33/07 – ZPNačrt, 80/10 - ZUPUDPP) 
- Uredba o lokacijskem načrtu za odsek avtoceste Slivnica – Pesnica (Ur. l. RS, št. 41/98, 72/00, 

68/02, 110/02 – ZUreP-1, 72/04, 73/05, 33/07 – ZPNačrt, 80/10 – ZUPUDPP) 
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica – Draženci (Ur. l. RS, št. 

73/05, 33/07 – ZPNačrt, 80/10 – ZUPUDPP) 
- Državni prostorski načrt za prometno logistični center mednarodnega pomena Hoče – Slivnica, v 

pripravi 

Med sosednjimi občinami ima samo občina Ruše sprejet občinski prostorski načrt, ostale sosednje 
občine (Mestna občina Maribor, občina Slovenska Bistrica, Rače-Fram in Miklavž na Dravskem polju) 
še nimajo sprejetih OPN in so v različnih fazah priprave. Glede na enako stanje v času priprave 
okoljskega poročila za OPN občine Hoče – Slivnica jih pri vrednotenju vplivov sprememb in dopolnitev 
OPN-SD2 nismo upoštevali. 
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3.1.5 Predvideno obdobje izvajanja plana 

Faze oziroma etape urejanja predvidene gospodarske cone bodo zagotavljale prostorsko in 
funkcionalno smiselno zaključene celote, vključno s predvidenimi zelenimi in drugimi odprtimi 
površinami ter gospodarsko javno infrastrukturo. Vsaka etapa mora biti zaključena funkcionalna 
celota, vključno s prometno, komunalno in energetsko infrastrukturno ureditvijo, priključki in 
zunanjimi ureditvami. 

3.1.6 Verjeten razvoj stanja okolja, če se plan ne bi izvedel 

Brez izvedbe predvidenih OPN-SD2 Občine Hoče - Slivnica bo območje, ki je predmet sprememb, 
ostalo tako kot sedaj. Stanje za segmente zrak, tla vode, hrup, odpadki, narava, raba naravnih virov, 
svetlobno onesnaženje, EMS, kulturna dediščina, krajina in narava bi ostalo kot je sedaj, sprememb 
na teh segmentih ne bi bilo. 

3.1.7 Opis obravnavanih alternativ 

Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na 
okolje (Ur. l. RS, št. 73/05) v 3. členu navaja, da je okoljsko poročilo dokument, v katerem se 
opredelijo, opišejo in ovrednotijo pomembni vplivi izvedbe OPN-SD2 na okolje, ohranjanje narave, 
varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine ter možne alternative, ki upoštevajo okoljske cilje 
in značilnosti območja, na katerega se plan nanaša. V 6. členu je navedeno, da mora okoljsko poročilo 
vsebovati poleg ostali informacij tudi informacijo o tem katere možne alternative so bile 
obravnavane in razlogi za izbor najustreznejše alternative. 

V skladu s 13. členom (2. odstavek, 5 alineja) te Uredbe je potrebno v primeru ugotovitev bistvenih 
ali uničujočih vplivov sprememb in dopolnitev veljavnega plana v okoljskem poročilu preveriti in 
ovrednotiti možne alternative. V pričujočem okoljskem poročilu smo podali omilitvene ukrepe, ki 
vplive plana na izbrane okoljske cilje zmanjšajo na sprejemljivo raven. Upoštevajoč navedeno nismo 
opredeljevali alternativnih rešitev kot to določa 13. člen navedene Uredbe. Razlogi za določitev 
lokacije so povzeti po izdelani Strokovni podlagi za spremembo namenske rabe in umestitev objekta 
v prostor (Urbis d.o.o. in Spring d.o.o. Maribor, št. proj. 2016/SD_OPN-046/SP1, september 2016), ki 
je obravnavala vse potencialne lokacije v širšem območju mesta Maribor. 

S Strategijo prostorskega razvoja Slovenije je določeno, da se zaradi racionalizacije prometnih tokov, 
smotrnega razmeščanja delovnih mest, stanovanj, storitvenih in proizvodnih dejavnosti na širših 
mestnih območjih, ki obsegajo območja več lokalnih skupnosti, prostorske potrebe razvoja mest in 
drugih naselij načrtuje in ureja na osnovi medobčinskega sodelovanja. Zaradi velikosti, poselitvenih 
pritiskov, vsestranske problematike in pričakovanega razvoja se posebno pozornost namenja 
usklajenemu razvoju širših mestnih območij središč nacionalnega pomena, med katerim je tudi 
središče nacionalnega in mednarodnega pomena Maribor. Z vidika usklajenega razvoja prostora 
imajo širša mestna območja posebno vlogo v policentrični strukturi urbanega sistema. Urbani razvoj, 
za katerega je značilna koncentracija stanovanjske gradnje, proizvodnih, storitvenih in oskrbnih 
dejavnosti se spodbuja v obstoječih središčih ali na poselitvenih območjih, ki imajo potenciale za 
razvoj v nova središča. Predvsem se spodbuja razvoj tistih središč, ki so na prometnih vozliščih in 
križiščih različnih prometnih smeri. Razmeščanje in koncentracijo funkcij znotraj širših mestnih 
območij se načrtuje skladno z razvojem učinkovitega in na vseh nivojih povezanega javnega prometa. 
Pri izbiri lokacije se preverja možnosti prenove in sanacije opuščenih industrijskih, komunalnih, 
prometnih in podobnih območij. Čeprav predvidena prostorska ureditev ni neposredno vezana na 
razvoj urbanega središča Maribora, je s svojo lego ob prometnem vozlišču in križišču pomembnih 
prometnih poti, funkcionalno umeščena v širše mestno območje mesta Maribor. Ključni kriterij za 
določitev lokacije je bila možnost navezave na potrebno gospodarsko javno infrastrukturo, zlasti na 
infrastrukturo s področja prometa. V izdelani strokovni podlagi so analizirana obstoječa stavbna 
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zemljišča z namensko rabo IP (površine za industrijo in možnimi širitvami za velikost potrebne 
površine. Še posebej so bile preverjane površine opuščenih večjih industrijskih, komunalnih, 
prometnih in podobnih območij, ki bi jih lahko s sanacijo ali prenovo usposobili za ta namen. V 
prostorski preveri so obravnavane naslednje opuščene in nepozidane površine: 
- območje nekdanje avtomobilske industrije TAM v Mariboru, 
- območje opuščene kemične industrije TDR v Rušah, 
- opuščene objekte in ostale površine Perutnine Ptuj na desnem bregu Drave, 
- območje načrtovane Megalaksije pri AC priključku Hajdina, 
- načrtovano medobčinsko logistično cono občine Hajdina in občine Kidričevo, 
- proste površine ob tovarni Talum v Kidričevem, 
- novo načrtovano gospodarsko cono v občini Starše, 
- obstoječo gospodarsko cono v naselju Hoče. 
- obstoječi industrijski območji v občini Slovenska Bistrica, ki pa sta pozidani in industrijsko aktivni. 

V analizo so bila zajeta tudi ostala industrijska aktivna območja v tem območju, izpuščene pa 
površine, na katerih ni možno zagotoviti ustreznih površin za širitev ali ni možnosti priključevanja na 
prometno in drugo infrastrukturo (Ormož – ni avtoceste, Lenart – ni železnice). Povzetek primerjave 
lokacij je predstavljen v naslednji tabeli: 
 

Št. Območje Občina Površina Širitev Železnica AC Drugo 

1 TAM Maribor Maribor 65 ha 
(+ širitev 36 
ha) 

pozidano 65 ha, možnost 
širitve le na K (samo 36 ha) 

ob PŽ cca 1 km pozidanih 
površin ni 
mogoče zajeti v 
pobudo, cca 
3000 zaposlenih 

2 TDR Ruše Ruše 36,8 ha  
(+ širitev 10 
ha) 

pozidano 23 ha, 
nepozidano 13,8 ha, 
možna širitev na K (10 ha) 

ob PŽ cca 17 km pozidanih 
površin ni 
mogoče zajeti v 
pobudo - 
zaposleni, 
lastništvo 

3 Perutnina Ptuj Ptuj 16,7 ha  
(+ širitev 
18,6 ha) 

pozidano 12,7 ha, 
nepozidano 4 ha, 
možna širitev na K (18,6 
ha) 

ob PŽ ob AC 
priključku 

varovani pogled 
na mesto  

4 Megalaksija Hajdina 30 ha širitev na K, zaradi 
omejitve VVO2 ni mogoče 
zagotoviti površine 

cca 3 km ob AC  območje VVO2 
za črpališče v 
Skorbi oddaljeno 
cca 1 km 

5 Logistična 
cona 

Hajdina, 
Kidričevo  

14,5 ha nepozidano – zaradi 
omejitve VVO2 ni mogoče 
zagotoviti površine 

cca 3 km ob AC območje VVO2 
za črpališče v 
Skorbi oddaljeno 
cca 1 km 

6 Talum 
Kidričevo 

Kidričevo 190 ha  
(+ širitev 
14,5 ha) 

pozidano 146,3 ha, 
nepozidano 43,7 ha, 
možna širitev na gozd 
(14,5 ha) 

ob PŽ cca 2,5 km Pozidanih 
površin ni 
mogoče zajeti v 
pobudo, VVO3, 
VVO2 (črpališči 
Skorba in 
Lancova vas) 

7 Zlatoličje – 
gospodarska 
cona 

Starše 10 ha širitev na K do AC 
priključka ne zagotovi 
velikosti površin 

cca 7 km ob AC 
priključku  
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Št. Območje Občina Površina Širitev Železnica AC Drugo 

8 Hoče – 
gospodarska 
cona 

Hoče 92 ha pozidano – ni mogoče 
zagotoviti velikosti 
površine 

ob PŽ ob AC območje 
poselitve, 
prekomerni 
vplivi 

9 Impol – 
Slovenska 
Bistrica 

Slov. 
Bistrica 

31 ha pozidano – ni prostih 
površin 

cca 6 km cca 2,2 km povečana 
prometna 
obremenitev 
mesta 

10 Gospodarska 
cona Slov. 
Bistrica – 
severno od AC 

Slov. 
Bistrica 

59,5 ha pozidano 50 ha, 
nepozidano 9,5 ha, širitev 
ni možna – rob je reliefni 
dvig 

cca 2,5 km ob AC reliefni dvig 

11 Industrijska 
cona Slov. 
Bistrica – 
južno od AC 

Slov. 
Bistrica 

širitev 90 ha 90 ha – širitev na K cca 2 km ob AC  Obremenitev RC, 
vodotok Bistrica 
(poplave) 

12 Območje ob 
Letališču 
Maribor 

Hoče širitev 92 ha 92 ha – širitev na K ob PŽ ob AC VVO2 – črpališče 
oddaljeno cca 4 
km 

 

Obe izvedljivi potencialni lokaciji (Slovenska Bistrica in Hoče – Slivnica) sta bili primerjani in 
ovrednoteni tudi z vidika posegov na najboljša kmetijska zemljišča, s prostorskega vidika, okoljskega 
vidika, pomena naravnega vira za proizvodnjo hrane, funkcionalnega in ekonomskega vidika. Kot 
ustreznejša je utemeljena lokacija v Občini Hoče – Slivnica. Ta v celoti ustreza vsem zahtevam glede 
velikosti, navezanosti na avtocestno in železniško omrežje in je v neposredni bližini letališča. Analiza 
infrastrukture je pokazala, da je možno izvesti vse zahtevane priključitve z dograditvijo obstoječih 
sistemov. Lokacija ne posega v območja opredeljenih varstvenih režimov razen območij varovanja 
podtalnice, zato je bila za lokacijo izdelana tudi analiza tveganja vpliva na podtalnico. Ta ugotavlja, da 
je poseg ob upoštevanju vseh ukrepov sprejemljiv. Območja bivanja so od lokacije toliko oddaljena, 
da je ob izvedbi ustreznih omilitvenih ukrepov v samem območju dejavnosti, pričakovati vplive pod 
mejo sprejemljivosti za posamezne segmente okolja (hrup, zrak, osvetlitev…). Lokacija je primernejša 
tudi z vidika kmetijstva. Lokacija v Slovenski Bistrici je namreč velik kompleks kmetijskih zemljišč, ki še 
ni obremenjen z drugimi dejavnostmi in meji na odprti prostor; za urejanje kmetijskih zemljišč so bila 
izvedena vlaganja v osuševanje in komasacijo. Lokacija v Hočah je znotraj trikotnika železnica – 
avtocesta – letališče gramoznica, v katerem so kmetijska zemljišča že obremenjena z vplivi teh 
dejavnosti. Dodaten, pomemben dejavnik pri opredelitvi lokacije je lega v razvojnem območju 
letališča, za katerega je tudi podana pobuda za izdelavo državnega prostorskega načrta. Načrtovana 
proizvodna cona bi bila tako po razvojnem načrtu sestavni del razširjenega območja letališča, v 
katerem je bila načrtovana tudi sprememba rabe prostora (območje sekundarne dejavnosti letališča s 
prometno logistiko), s čemer bo imela načrtovana cona močan sinergijski učinek na razvoj letališča. 

3.1.8 Potrebe po naravnih virih 

Zakon o varstvu okolja opredeljuje naravni vir kot del okolja, kadar je predmet gospodarske rabe. 
Naravni vir je značilnost ali sestavina naravnega okolja, ki je pomembna zaradi zadovoljevanja 
človekovih potreb. V poročilu so obravnavani tisti naravni viri, ki so predmet gospodarske rabe oz. 
imajo gospodarsko vrednost. 

Iz vidika rabe naravnih virov lahko opredelimo: 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 48 

- Izrabo prostora kot naravnega vira, ki je potreben za izvedbo načrtovanih trajnih ureditev v 
sklopu OPN - izraba tal oziroma zemljišč za gradnjo objektov, ki pomeni izgubo potenciala za 
drugo (primarno) rabo prostora 

- Izrabo naravnih dobrin (mineralnih surovin - gradbenega materiala za gradnjo objektov, uporaba 
vode za izvedbo ureditev in preskrbo s pitno vodo) 

- izrabo primarnih in sekundarnih virov energije (uporaba nafte, plina, električne energije za 
gradnjo, obratovanje in vzdrževanje objektov) 

V tej fazi projekta je zelo težko opredeliti količine zgoraj navedenih naravnih virov za izrabo primarnih 
in sekundarnih virov energije in izrabo naravnih dobrin. Spremembe in dopolnitve OPN so usmerjene 
v novo razvojno cono, s spremembo namenske rabe sedanjih kmetijskih zemljišč. Kljub uporabi 
tehnološke vode se za potrebe gospodarske dejavnosti pričakuje tudi povečanje porabe pitne vode. Z 
izvedbo plana bo povečana raba energetskih virov in izgradnji ustrezne energetske infrastrukture. Z 
usmerjanjem v učinkovito rabo energije in rabo obnovljivih virov energije bo poraba energije oz. 
energetskih virov zmanjšana. 

3.1.9 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 

V nadaljevanju navajamo napoved možnih emisij v okolje glede na naše dosedanje izkušnje z 
ocenjevanjem posegov v prostor za načrtovane posege. Emisije v okolje so ocenjene glede na 
dostopne podatke o načrtovanih posegih v fazi priprave plana. 

Emisije onesnaževal zunanjega zraka bodo nastajale kot posledica proizvodnih dejavnosti na 
območju plana ter prometa po obstoječih cestah in predvidenih manipulativnih površinah znotraj 
plana ter železniški progi.  

Emisije hrupa bodo nastajale kot posledica proizvodnih dejavnosti na območju plana ter prometa po 
obstoječih cestah in predvidenih manipulativnih površinah znotraj plana ter železniški progi. 

Emisije v vode bodo nastajale kot posledica dejavnosti na območju plana in sicer kot industrijske, 
komunalne in padavinske odpadne vode. 

Elektromagnetno sevanje bo prisotno zaradi 110 kV prenosnega daljnovoda v nadzemni in kablirani 
izvedbi ter lastnih transformatorskih postaj, ki bodo locirani znotraj območja plana OPN – SD2.  

Svetlobno onesnaženje Na območju sprememb in dopolnitev plana (OPN – SD2) bodo novi viri 
svetlobnega onesnaževanja, kot so zunanja razsvetljava proizvodnih objektov in manipulativnih 
površin. Na obravnavanem območju ni objektov z varovanimi prostori, ker se stavbe ob Miklavški 
cesti v Orehovi vasi (hišne številke 20, 23, 25 in 27) rušijo. 

Pri predvideni dejavnosti vibracije ne bodo nastajale. 

Pri predvideni dejavnosti bodo nastajali odpadki. V proizvodnem območju bodo nastajali odpadki, s 
katerimi je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15). Povzročitelj 
odpadkov mora imeti načrt gospodarjenja z odpadki, v skladu s katerim izvaja ukrepe preprečevanja 
in zmanjševanja nastajanja odpadkov ter ravnanja s posameznimi vrstami odpadkov. Glede na 
predvidena osnovna izhodišča ravnanja z odpadki v okviru OPN občine Hoče - Slivnica menimo, da 
bistvenih sprememb zaradi izvedbe predmetnih sprememb in dopolnitev OPN ne bo prišlo.  

Pri gradnji ne bodo nastajali viški zemeljskih materialov. Izkopi zemeljskega materiala bodo sprotno 
(in po fazah) uporabljeni za izboljšanje ekološkega stanja tal in rekultivacije kot vzpostavitev ponovne 
rodovitnosti tal na lokacijah nadomestnih kmetijskih površinah ter za vzpostavitev načrtovanih 
zelenih površin znotraj proizvodnega območja. Natančnih podatkov o količinah ni, podatki bodo znani 
v fazi nadaljnje projektne dokumentacije.  
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3.2 Izhodišča za pripravo okoljskega poročila 

Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji plana, merila vrednotenja in metodologija 
ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja 
in kulturno dediščino. 

Okoljski cilji so v okoljskem poročilu opredeljeni glede na značilnost plana. Na podlagi okoljskih ciljev 
je izvedeno njihovo vrednotenje z uporabo ustreznih meril vrednotenja vplivov in ustrezne 
metodologije, ki je prikazana pri vsakem segmentu okolja posebej. 

V okviru priprave predmetnega okoljskega poročila okoljska izhodišča izhajajo iz:  
- veljavnih predpisov (zakonov in na njihovi podlagi izdanih podzakonskih aktov),  
- državnih ali občinskih prostorski in drugih aktov,  
- strateških dokumentov na državni in lokalni ravni,  
- pridobljenih prvih mnenj nosilcev urejanja prostor,  
- ugotovljenih problemov na obravnavanem območju.  

Ustrezna merila vrednotenja vplivov na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in 
kulturno dediščino so stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja, stopnje doseganja varstvenih 
ciljev in druga merila, ki zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov plana. 

Pravna podlaga okoljskih ciljev za okoljsko poročilo je veljavna zakonodaja,ratificirane mednarodne 
pogodbe, varstveni cilji območij s posebnim pravnim režimom, programi in načrti s področja varstva 
okolja in drugi pravni akti. 
 
Okoljski cilji, vezani na vsebino posameznih obravnavanih segmentov so predstavljeni v vsakem 
posameznem segmentu okolja. V tem poglavju navajamo le splošno zakonsko osnovo: 
- Zakon o varstvu okolja – ZVO-1 (Ur. l. RS, št. 39/06-UPB, 49/06-ZMetD, 66/06-Odl.US,  33/07-

ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15 in 30/16); 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja 2005-2012 (ReNPVO) (Ur. l. RS, št. 2/06); 
- Zakon o ohranjanju narave - ZON (Ur. l. RS, št. 96/04-UPB, 61/06-ZDru-1, 8/10-ZSKZ-B in 46/14); 
- Zakon o varstvu kulturne dediščine – ZVKD-1 (Ur.l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 

111/13 in 32/16) 
- Zakon o vodah –ZV-1 (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 

40/14 in 56/15); 
- Zakon o prostorskem načrtovanju -ZPNačrt (Ur. l. RS, št. 33/07, 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-

ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 109/12, 76/14-odl.US in 14/15-ZUUJFO). 

3.2.1 Pravni režimi na območju plana 

Povzetek podatkov o varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območjih na katerih 
je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan 
poseben pravni režim. 
 
Tabela 1: Povzetek podatkov o pravnih režimih na območju plana 

Območje Opis/značilnosti 

Zavarovana območja Ni na območju in v neposredni bližini 

posebno varstveno območje (območje 
Natura 2000) 

Ni na območju in v neposredni bližini 

Naravne vrednote Ni na območju in v neposredni bližini 
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Območje Opis/značilnosti 

Ekološko pomembno območje zahodni rob EUP SL20 meji na EPO Pohorje, severni del 
posega v EPO Dravsko polje; gozdne površine, namenjene 
nadomeščanju kmetijskih zemljišč so v celoti na EPO 
Dravsko polje 

Vodovarstvena območja VVOII, Ožje vodovarstveno območje 

Varovalni gozdovi, gozdni rezervati Ni na območju in v neposredni bližini 

Poplavna, erozijska in plazovita 
območja 

Ni na območju in v neposredni bližini 

Kulturna dediščina Na območju je registrirano arheološko najdišče Slivnica pri 
Mariboru Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 
30393; V neposredni bližini je arheološko najdišče Orehova 
vas - Arheološko najdišče Dolge njive (EŠD 29539) in 
sakralni spomenik Orehova vas - Znamenje pri letališču 
(EŠD 7066) 

Kakovost zraka Območje sodi v II. stopnjo onesnaženosti zraka, kjer raven 
onesnaževal ne presega mejne ali ciljne vrednosti. 

Varstvo pred hrupom Kmetijska zemljišča pNRP K1 sodijo v IV. stopnjo varstva 
pred hrupom (SVPH), območja razpršene gradnje pNRP A in 
stanovanjska območja (SS) pa v III. SVPH. Torej v okolici 
EUP SL20 ni območij z II. stopnjo varstva pred hrupom. 

Elektromagnetno sevanje V okolici plana ni območij osnovne in podrobnejše 
namenske rabe prostora, ki bi bila uvrščena v I. stopnjo 
varstva pred sevanji, ki potrebuje povečano varstvo pred 
sevanjem. 

Svetlobno onesnaženje Na obravnavanem območju ni objektov z varovanimi 
prostori, razen stavb ob Miklavški cesti v Orehovi vasi 
(hišne številke 20, 23, 25 in 27), ki pa so z OPN–SD2 
predvidene za rušenje. 

 

3.2.1.1 Pravni režim vodovarstvenega območja 

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 
dobrave in Dravskega polja (Ur. L. RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) določa ukrepe, prepovedi in 
omejitve za rabo vode na vodovarstvenem območju. Na notranjih območjih je prepovedana gradnja 
in izvedba gradbenih del, ki je v tabeli 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3, ki je sestavni del te uredbe, označena z 
oznako »-«. Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabeli 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te 
uredbe označena z oznako »+«. Za gradnjo na notranjih območjih, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 
priloge 3 te uredbe označena z oznako »pd«, je treba pridobiti vodno soglasje. Na notranjih območjih 
je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1, 1.2 in 1.3 priloge 3 te uredbe označena z oznako »pp«, če so 
v projektnih rešitvah iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja načrtovani zaščitni ukrepi, za 
katere je iz rezultatov analize tveganja za onesnaženje razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi 
te gradnje sprejemljivo, k projektnim rešitvam za gradnjo in izvedbo zaščitnih ukrepov pa je izdano 
vodno soglasje. Na notranjih območjih je dovoljena gradnja, ki je v tabelah 1.1 in 1.2 priloge 3 te 
uredbe označena z oznako »pip«, če gre za gradnjo infrastrukture v skladu z državnim prostorskim 
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načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom, ki je sprejet v skladu s predpisi, ki urejajo 
prostorsko načrtovanje, in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter pridobljeno 
soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost vplivov objekta infrastrukture na 
vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za 
onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi izsledkov analize tveganja za onesnaženje v postopku 
izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
Za gradnjo na območju, ki se ureja z državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim 
prostorskim načrtom, ministrstvo preveri sprejemljivost vplivov objekta na vodni režim in stanje 
vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje v postopku izdaje 
mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu v 
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje. V tabeli v nadaljevanju je pregled ukrepov, 
prepovedi in omejitev za gradnjo na VVO II in VVO III iz priloge 3 Uredbe. 
 

Tabela 2: Pregled ukrepov, prepovedi in omejitev na VVO II in VVO III 

CC.Si II NESTANOVANJSKE STAVBE VVO II VVO III 

122 2 Upravne in pisarniške stavbe pd + 

12303 5 Bencinski servisi - pp 

1251 9 Industrijske stavbe pp pp 

CC.Si III OBJEKTI PROMETNE INFRASTRUKTURE   

21110 1 Avtoceste, hitre ceste, glavne ceste in regionalne ceste pip
2
 pip

2
 

21120 2 Lokalne ceste in javne poti pd + 

21120 2a Parkirišča pp
2
 pd

2
 

21210 4 Glavne in regionalne železnice pip pip 

21220 5 Mestne železnice pip pip 

CC.Si IV CEVOVODI, KOMUNIKACIJSKA OMREŽJA IN ENERGETSKI VODI 
1,3

   

22110 1a Prenosni plinovodi za zemeljski plin pip pp 

22140 5 Prenosni elektroenergetski vodi pd + 

22221 7 Distribucijski cevovodi za potno in tehnološko vodo + + 

22231 10 Cevovodi za odpadno vodo pd
21,8,9

 pd
21,8,9

 

22231 10 a 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje industrijske odpadne vode, če gre 
za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo - pp

16,19
 

22231 10c 

Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode, če gre 
za posredno odvajanje v podzemne vode v skladu s predpisom, ki 
ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in 
javno kanalizacijo, in je pred iztokom zagotovljena obdelava 
padavinske odpadne vode  v lovilniku olj 

pd
19

 pd
19

 

22231 10e 
Iztok ali iztočni objekt za odvajanje padavinske odpadne vode s streh 
objektov, če gre za posredno odvajanje v podzemne oziroma 
neposredno v površinske vode v skladu s predpisom 

pd
19

 +
19

 

22232 14b Industrijske čistilne naprave pp pp 

22232 14c Čistilne naprave padavinske odpadne vode pd pd 

CC.Si V KOMPLEKSNI INDUSTRIJSKI OBJEKTI 
1,3

   

23030 3a 
Naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, v skladu s 
predpisi, ki urejajo varstvo okolja, razen odlagališč odpadkov in 
objektov za zbiranje in obdelavo odpadkov 

pp pp 

23030 3b 
Obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z 
nevarnimi kemikalijami, v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja 

pp pp 
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CC.Si VI DRUGI GRADBENI IN INŽENIRSKI OBJEKTI 
1,3

 VVO II VVO III 

24203 5b 
Objekti za zbiranje ali obdelavo odpadkov, razen objektov za zbiranje 
in obdelavo nenevarnih odpadkov - pp 

24203 5c Objekti za zbiranje in obdelavo nenevarnih odpadkov pp pp 

24205 7 Drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje pp pd 

  IZVAJANJE GRADBENIH DEL   

 
1 

Gradbišče v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo objektov, na 
zemljišču s površino, večjo od 1 ha 

pp pd 

  2 
Parkirišče na gradbišču za delovne stroje in naprave (brez vzdrževanja 
vozil in strojev) 

pd + 

  20 
Vrtanje in izvedba vodnjakov za druge namene (za namakanje, oskrbo 
s tehnološko vodo, uporabo geotermalne energije,…) 

- pd
14

 

  21 
Vrtanje za oskrbo s pitno vodo in za potrebe državnega monitoringa 
stanja voda 

pd
14

 pd
14

 

  NEZAHTEVNI IN ENOSTAVNI OBJEKTI ***   

    

Meteorološki objekti za monitoring kakovosti zraka, objekti za 
hidrološki monitoring površinskih voda, objekti za monitoring 
podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje 
seizmičnosti 

+ + 

  VZDRŽEVANJE OBJEKTOV ***   

  
Izvedba vrtine ali izkop in namestitev toplotne črpalke voda – voda ali 
zemlja - voda (geosonda, horizontalni kolektor,…) 

- pd
14

 

 
 

UPORABA FITOFARMACEVTSKIH SREDSTEV NA NEKMETIJSKIH 
ZEMLJIŠČIH   

  1 
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih v parkih, na pokopališčih, zelenicah in 
športnih igriščih 

-
29

 -
29

 

  2 
Uporaba fitofarmacevtskih sredstev v skladu s predpisi o 
fitofarmacevtskih sredstvih na objektih prometne infrastrukture 

-
29

 -
29

 

 

pd pomeni, da so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del preverjeni vplivi na 
vodni režim in stanje vodnega telesa ter izdano vodno soglasje. 
pp pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del in se zanje izda vodno soglasje, če je 
k projektnim rešitvam iz projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v postopku pridobitve vodnega soglasja izvedena 
analiza tveganja za onesnaženje in je iz rezultatov te analize razvidno, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega 
sprejemljivo in če se zaradi njegovega vpliva na vodni režim in stanje vodnega telesa izvedejo zaščitni ukrepi, za katere iz 
rezultatov analize tveganja za onesnaženje izhaja, da je tveganje za onesnaženje zaradi tega posega sprejemljivo. 
pip pomeni, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z 
državnim prostorskim načrtom ali občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja 
vplivov na okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost 
vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja 
ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu 
načrtu ali občinskemu podrobnemu prostorskemu načrtu. 
1 

Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na najožjem in ožjem vodovarstvenem območju dovoljeni, se ne sme 
posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Prav tako se z gradnjo ne sme zmanjšati krovna plast, če je ta 
upoštevana pri določanju zmanjšanega obsega ali ukrepov ožjega vodovarstvenega območja. Območje nihanja podzemne 
vode v vodonosniku je območje med najvišjo in najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode v nizu meritev 
gladine podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki monitoringa podzemne vode na 
vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine podzemne vode, ki jih izvaja 
upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za  
izvajanje monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj 
dvakratmesečnih ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških 
ciklusov (dve leti opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
2
 Zagotoviti je treba zajetje in čiščenje padavinske odpadne vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi pri odvajanju 

padavinske vode z javnih cest. 
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3 
Če sta gradnja objektov in izvajanje gradbenih del na širšem vodovarstvenem območju dovoljeni, je treba graditi nad 

srednjo gladino podzemne vode. Če se transmisivnost vodonosnika na mestu gradnje ne zmanjša za več kot 10%, je gradnja 
izjemoma dovoljena tudi globlje. Če je med gradnjo ali obratovanjem treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to 
potrebno vodno soglasje. Srednja gladina oziroma nivo podzemne vode je srednja vrednost v nizu meritev med najvišjo in 
najnižjo izmerjeno gladino oziroma nivojem podzemne vode. Kot niz meritev gladine podzemne vode se upoštevajo podatki 
monitoringa podzemne vode na vodovarstvenem območju, ki ga vodi Agencija RS za okolje, ali podatki meritev gladine 
podzemne vode, ki jih izvaja upravljavec vodnega vira na podlagi zahtev, predpisanih v vodnem dovoljenju za izvajanje 
monitoringa podzemne vode, ali podatki meritev z avtomatskimi merilci nivojev podzemne vode ali vsaj dvakratmesečnih 
ročnih meritev gladine podzemne vode na vodovarstvenem območju v obdobju vsaj dveh hidroloških ciklusov (dve leti 
opazovanj), ki jih na območju predvidenega posega izvaja investitor. 
8
 Interna kanalizacija mora biti priključena na javno kanalizacijo. Za interno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena 

vodotesnost s standardiziranimi postopki.  
9
 Za javno kanalizacijo mora biti pred uporabo preverjena vodotesnost v skladu s standardiziranimi postopki.  

14
 Pri vrtanju, med obratovanjem in vzdrževanjem je treba izvesti vse ukrepe za preprečitev odtekanja, ponikanja ali spiranja 

izvrtanine ali drugih snovi v podzemne vode ali zajetje. Po prenehanju rabe je treba vrtino ukiniti tako, da je preprečeno 
kakršno koli onesnaženje podzemne vode ali zajetja.  
16

 Dovoljeno, če gre za odvajanje industrijske odpadne vode iz obstoječih objektov in naprav in če območje poselitve ni 
opremljeno z javno kanalizacijo ali odvajanje v javno kanalizacijo tehnično ni izvedljivo ali če na komunalni ali skupni čistilni 
napravi, ki zaključuje javno kanalizacijo, ni zagotovljena zmogljivost za čiščenje te industrijske odpadne vode. Industrijska 
odpadna voda mora ustrezati predpisanim zahtevam za odvajanje industrijske odpadne vode v vode.  
19

 Dno ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode, če gre za posredno odvajanje v podzemne 
vode v skladu s predpisom, ki ureja emisijo snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.  
21

 Cevovod, po katerem se odpadna voda odvaja v vodotok, mora biti izveden tako, da je preprečeno ponikanje v podzemno 
vodo ali zajetje 
29

 Razen če gre za ukrep zaščite posamezne rastline s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in 
športnih igriščih, ali če gre za ukrep varstva pred škodljivimi organizmi, določenimi v skladu s predpisi o zdravstvenem 
varstvu rastlin, s fitofarmacevtskim sredstvom v parkih, na pokopališčih, zelenicah in športnih igriščih, gradbenih parcelah in 
na objektih prometne infrastrukture. Sredstvo mora biti za tak namen registrirano in za njegovo uporabo mora biti izdano 
ustrezno dovoljenje. Uporaba fitofarmacevtskih sredstev je izjemoma dovoljena šele takrat, ko ukrep varstva pred 
škodljivimi organizmi z ne kemijskim ukrepom varstva rastlin (mehanski, biološki in biotehnični ukrepi) ni učinkovit. 

3.2.1.2 Pravni režimi varstva kulturne dediščine 

Zakon o varstvu kulturne dediščine določa splošne ukrepe ravnanja z dediščino in sicer: 
- z dediščino je treba ravnati tako, da se zagotavlja čim večja ohranitev njenih kulturnih vrednot za 

prihodnost 
- s spomenikom je treba ravnati tako, da se dosledno upoštevajo in ohranjajo njegove kulturne 

vrednote in družbeni pomen 
- lastnik oziroma posestnik mora s spomenikom ravnati kot dober gospodar. 

Pripravljavec plana mora pri pripravi plana upoštevati varstvo in vanj vključevati ukrepe varstva. 
Varstvo se v postopkih priprave in sprejemanja plana zagotavlja: 
- z upoštevanjem aktov o razglasitvi nepremičnih spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in 

aktov o varstvenih območjih dediščine 
- s presojo vplivov na dediščino najmanj v obsegu dediščine. Presoja vplivov s stališča varstva se 

izvede tudi, če v območju posega ni spomenikov ali varstvenih območij dediščine, vendar se 
pričakuje posreden vpliv na dediščino ali neposreden ali posreden vpliv na arheološke ostaline; 

- z upoštevanjem smernic in mnenj v postopku priprave prostorskih aktov. 

Upoštevanje varstva je treba zagotoviti v vseh fazah priprave plana. Varstveni režimi za enote 
kulturne dediščine so podrobno podani in obrazloženi v ''Priročniku pravnih režimov varstva, ki jih je 
treba upoštevati pri pripravi planov in posegih v območja kulturne dediščine''. V nadaljevanju so 
povzete osnovne varstvene usmeritve za registrirana območja kulturne dediščine. Pri pripravi 
prostorskega akta je na podlagi 75. člena ZVKD-1 potrebno obvezno upoštevati: 
- varstveni režim, ki velja za kulturne spomenike, vključno z njihovimi vplivnimi območji, 
- varstveni režim, ki velja za registrirana arheološka najdišča, 
- varstveni režim, ki velja za varstvena območja dediščine 
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V območjih spomenikov zakon predpisuje: 
- takšno ravnanje s spomeniki, ki dosledno upošteva in ohranja njihove kulturne vrednote in 

družbeni pomen,  
- upoštevanje aktov o razglasitvi v postopkih priprave in sprejemanja planov,  
- presojo vplivov na spomenike na podlagi predpisov o varstvu okolja, 
- upoštevanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov,  
- upoštevanje ohranitve spomenikov v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi 

predpisov o urejanju prostora,  
- prepoved odstranitve (rušenja) spomenika.  
 
V območjih kulturnih spomenikov veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve: 
- spodbujanje trajnostne uporabe spomenikov, to je uporabe spomenikov na način in v obsegu, ki 

dolgoročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti,  
- spodbujanje vzdržnega razvoja spomenikov, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb sedanje 

generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev spomenikov za prihodnje generacije,  
- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, 

izobraževalne in druge pomene spomenikov,  
- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena spomenikov ter njihove materialne 

substance,  
- dovoljeni so posegi v spomenike, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njihove varovane vrednote,  
- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev 

spomenikov ob spoštovanju njihove posebne narave in družbenega pomena.  
 
V območjih arheoloških najdišč veljajo naslednje splošne varstvene usmeritve: 
- spodbujanje trajnostne uporabe arheoloških najdišč, to je uporabe arheoloških najdišč na način in 

v obsegu, ki dolgoročno ne povzroča izgube njenih kulturnih lastnosti, 
- spodbujanje vzdržnega razvoja arheoloških najdišč, s katerim se omogoča zadovoljevanje potreb 

sedanje generacije, ne da bi bila s tem okrnjena ohranitev arheoloških najdišč za prihodnje 
generacije, 

- spodbujanje dejavnosti in ravnanj, ki ohranjajo kulturne, socialne, gospodarske, znanstvene, 
izobraževalne in druge pomene arheoloških najdišč, 

- ohranjanje lastnosti, posebne narave in družbenega pomena arheoloških najdišč ter njihove 
materialne substance, 

- dovoljeni so posegi v arheološka najdišča, ki upoštevajo in trajno ohranjajo njihove varovane 
vrednote, 

- dovoljeni so posegi, ki omogočajo vzpostavitev trajnih gospodarskih temeljev za ohranitev 
arheoloških najdišč ob spoštovanju njihove posebne narave in družbenega pomena. 

 
V območjih arheoloških najdišč zakon predpisuje: 
- upoštevanje arheoloških najdišč v postopkih priprave in sprejemanja planov, 
- presojo vplivov na arheološka najdišča na podlagi predpisov o varstvu okolja, 
- upoštevanje smernic in mnenj v postopkih priprave prostorskih aktov, 
- upoštevanje ohranitve arheoloških najdišč v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na 

podlagi predpisov o urejanju prostora, 
- prepoved odstranitve arheološkega najdišča. 

Arheološka najdišča se varujejo pred posegi ali uporabo, ki bi lahko poškodovali arheološke ostaline 
ali spremenili njihov vsebinski in prostorski kontekst. Izjemoma so dovoljeni posegi v arheološka 
najdišča, ki so hkrati stavbna zemljišča znotraj naselij, in v prostor robnih delov najdišč če ni možno 
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najti drugih rešitev ali če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, 
da je zemljišče mogoče sprostiti za gradnjo. 

Dodatni pravni režim varstva sakralnega spomenika Orehova vas - Znamenje pri letališču (EŠD 7066) 
je opredeljen v konkretnem aktu o razglasitvi posameznega območja za spomenik, to je v Odloku o 
razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor 
(Medobčinski uradni vestnik, št. 5/92, 4/11, 21/11, 28/11): spomenik varujemo v celoti, 
neokrnjenosti in izvirnosti. Varujemo tudi nepozidano okolje. Način uporabe: spomeniška funkcija. 

3.2.2 Smernice nosilcev urejanja prostora 

V postopku priprave sprememb in dopolnitev OPN so se nosilci urejanja prostora, ki v skladu s 
predpisi s področja varstva okolja sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Hoče –Slivnica, opredelili tudi glede potrebnosti celovite presoje vplivov na 
okolje. V nadaljevanju je zato analiza prvih mnenj tistih nosilcev urejanja prostora, ki v skladu s 
predpisi s področja varstva okolja sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov sprememb in 
dopolnitev OPN Občine Hoče –Slivnica.  

3.2.2.1 Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 

Ministrstvo v mnenju (št. 350-37/2008/47 z dne 14. 10. 2016) ocenjuje, da gre za pomemben vpliv na 
kmetijska zemljišča in kmetijska gospodarstva, zato ocenjuje, da je celovita presoja vplivov z vidika 
kmetijstva potrebna, še posebej v delu, ki se nanaša na predstavitev izvedljivih variantnih rešitev. 

Ugotavlja, da gre za izrazito kvalitetna kmetijska zemljišča, na katerih ni bilo potrebe po agrarnih 
operacijah. Večinoma so v kmetijski namenski rabi, po dejanski rabi njive in travniki z visokim 
proizvodnim potencialom (boniteta med 47 in 65; mestoma tudi nad 80). Na celotnem območju se 
izvajajo ukrepi kmetijske politike. Gradivo za pripravo mnenja ne vsebuje elaborata posegov na 
kmetijska zemljišča in izvedljivih variantnih rešitev za posege na kmetijska zemljišča, večje od 0,5 ha. 

Ministrstvo ugotavlja, da bo v primeru, da se s študijo variant izkaže upravičenost izbrane lokacije, 
potrebno zagotoviti primerljiva nadomestna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč v 
kmetijsko rabo) – po podatkih MOP je v občini 39% vseh stavbnih zemljišč nepozidanih, kar 
predstavlja 456 ha. Stališče ministrstva je, da je treba v prostorski akt vključiti tudi roke za realizacijo 
projekta s pogojem, da se zemljišča vrnejo v kmetijsko namensko rabo, če v teh rokih (npr. v obdobju 
5 let) ne pride do realizacije projekta. 

3.2.2.2 Ministrstvo za okolje in prostor, Direkcija RS za vode 

Direkcija v mnenju (št. 35001-603/2016-5 z dne 14. 10. 2016) ugotavlja, da nova stavbna zemljišča 
posegajo na vodovarstveno območje varovanja virov pitne vode VVO II, ki so varovana z državno 
Uredbo, na območja podeljenih vodnih pravic ter vodna in priobalna zemljišča voda 2. reda. Zato 
ocenjuje, da bo plan pomembneje vplival na okolje s stališča vpliva izvedbe plana na vodni režim in 
stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Območje EUP SL20 s podrobno namensko 
rabo prostora IP v celoti poseže na ožje vodovarstveno območje z oznako VVO II, ki je varovano z 
Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, Limbuške 
dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/2007, 32/2011 , 22/2013 in 79/2015 - v 
nadaljevanju Uredba) iz katere med ostalim izhajajo tudi ukrepi, prepovedi in omejitve za gradnjo, ki 
jih je pri načrtovanju treba dosledno upoštevati z namenom varovanja podtalnice, kot neoporečnega 
vira pitne vode. Presoja skladnosti z navedeno Uredbo mora biti opravljena na način, da bodo vse 
predvidene stavbe, vsi objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in 
energetski vodi, morebitne naprave, ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, morebitni 
obrati, ki pomenijo vir tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami, morebitni 
objekti za zbiranje in obdelavo nevarnih in nenevarnih odpadkov, izvajanje gradbenih del, morebitne 
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vrtine ali izkopi in namestitve toplotnih črpalk (voda-voda ali zemlja-voda) ter morebitna uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev na nekmetijskih zemljiščih, podrobno presojani, na podlagi Priloge 3 
navedene Uredbe. Za gradnjo glavnih in regionalnih železnic, mestnih železnic ter distribucijskih 
plinovodov, razen za zemeljski plin, na VVO II velja, da gre za izjemoma dovoljeno gradnjo objektov 
ter izvajanje gradbenih del, kadar gre za poseg v skladu z DPN ali OPPN (OPN v tem delu v 
natančnosti in vsebini OPPN) in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na okolje ter 
pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. Sprejemljivost 
vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja 
za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja za onesnaženje v 
postopku izdaje mnenja k OPN (v tem delu v natančnosti in vsebini OPPN). Predložena Analiza 
tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in dopolnitev 
OPN Hoče-Slivnica, št. 6-16178, lEI d.o.o., Maribor, september 2016 je pomanjkljiva; sklep pa 
nerazumljiv. Analizo je treba dopolniti s podrobno analizo navedenega ter opredelitvijo primernih 
zaščitnih ukrepov ter oceno sprejemljivosti vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplivov 
zaščitnih ukrepov na zmanjšanje tveganja ter revidirati. Vsi izsledki analize morajo biti upoštevani pri 
pripravi dopolnjenega osnutka in predloga OPN – SD2. Polanski potok je vodotok 2. reda, ki ima poleg 
vodnega zemljišča z namensko rabo VC tudi priobalno zemljišče v širini 5m od zunanje meje vodnega 
zemljišča. Rabo in posege v vode, vodna in priobalna zemljišča ter zemljišča na varstvenih in 
ogroženih območjih je treba načrtovati in izvajati v skladu z določili Zakona o vodah tako, da se ne 
poslabšuje stanje voda, se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje naravnih 
procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov – to v osnutku ni prikazano in 
obdelano. Za območju obstoječih površin razpršene poselitve na zahodnem delu območja je z vodnim 
dovoljenjem podeljena pravica za lastno oskrbo s pitno vodo, kar je treba pri načrtovanju upoštevati 
oz. v primeru opustitve rabe vodni vir primerno zaščititi. Za območje je potrebno podati podrobne 
pogoje za ustrezni odvod odpadnih in čistih padavinskih voda, na način, da bo v čim večji meri 
zmanjšan hipni odtok z urbanih površin (ponikanje ali zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v 
površinske odvodnike). 

3.2.2.3 Zavod RS za varstvo narave, OE Maribor  

Zavod v mnenju (št. 4-III-611/19-O-11/AS z dne 12. 9. 2016) ugotavlja, da osnutek sprememb in 
dopolnitev OPN – SD2 upošteva izdane splošne naravovarstvene smernice. Območje plana je izven 
posebnega varstvenega območja (območja Natura 2000) in zavarovanega območja, zato ocenjuje, da 
celovite presoje sprejemljivosti vplivov izvede plana na varovana območja ni potrebno izvesti. Na 
območju tudi ni opredeljenih naravnih vrednot ali drugih območij, pomembnih za ohranjanje biotske 
raznovrstnosti, zato meni, da tudi s stališča verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na 
naravne vrednote in biotsko raznovrstnost ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje. 

3.2.2.4 Ministrstvo za kulturo  

Ministrstvo v mnenju (št. 3501-35/2016/20 z dne 13. 10. 2016) ugotavlja, da na območju ni varovanih 
enot kulturne dediščine ali trenutno znanih registriranih arheoloških najdišč. Neposredno na JV robu 
območja je registrirano in delno raziskano arheološko najdišče Orehova vas – Arheološko najdišče 
Dolge njive (EŠD29539) ter na JZ robu sakralni spomenik Orehova vas – Znamenje pri letališču (EŠD 
7066), v bližini je še več varovanih registriranih arheoloških najdišč, Slivnica pri Mariboru – 
Arheološko najdišče (EŠD 6822), Rogoza - Arheološko najdišče ob železnici (EŠD 15522), Hotinja vas- 
Arheološko najdišče Spodnji Gojaji (EŠD 29542), ki so bila odkrita in znotraj gradbenega okvira 
raziskana v postopkih gradnje avtoceste, zato dejanske meje naselbin iz arheoloških obdobij 
praviloma niso ugotovljene in zamejene; ocenjuje pa se, da je arheološki potencial obravnavanega 
območja zelo velik. Zato ocenjuje, da obstaja verjetnost pomembnejšega vpliva na kulturno dediščino 
in arheološke ostaline in predlaga, da se izvede celovita presoja vplivov na kulturno dediščino in 
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arheološke ostaline. Ministrstvo podaja naslednje usmeritve: usmeritve za presojo vplivov na 
kulturno dediščino (posebna pozornost se nameni ugotavljanju in vrednotenju vplivov na enoto 
kulturne dediščine Orehova vas – Znamenje pri letališču, EŠD 7066) in usmeritve za presojo vplivov 
na arheološke ostaline (predhodne arheološke preiskave za oceno arheološkega potenciala po 
metodah 5-6 bodo dale informacije za vrednotenje vpliva in ukrepe varstva). 

V dopolnitvi prvega mnenja št. 3501-35/2016/36 z dne 20. 12. 2016 so povzeti rezultati v okviru 
postopka celovite presoje vplivov na okolje opravljene predhodne arheološke raziskave za oceno 
arheološkega potenciala zemljišča. Raziskave je izvedel Center za preventivno arheologijo pri Zavodu 
za varstvo kulturne dediščine Slovenije. O raziskavah je bilo izdelano poročilo: Ocena arheološkega 
potenciala območja OPN Hoče – Slivnica metodi 5 in 6 (poročilo št. 00-0089/2016-EL-2016-56, 
Ljubljana, november 2016). 

Izvedene predhodne arheološke raziskave (v nadaljevanju: PAR) na obravnavanem območju so 
pričakovano pokazale povečan arheološki potencial. V sklopu metod ekstenzivnega terenskega 
pregleda (metoda 5-6) so bile namreč pridobljene najdbe, ki so omogočile zamejitev potencialnega 
novega arheološkega najdišča, ki je bilo skladno s 66. in 67. členom ZVKD-1 vpisano kot novo 
arheološko območje v Register nepremične kulturne dediščine: Slivnica pri Mariboru – Arheološko 
območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393. 

Ministrstvo navaja potrebnost izvedbe dodatnih PAR na območju novega potencialnega arheološkega 
najdišča po metodah 8-11, z namenom natančnejše določitve vsebine in sestava najdišča in sicer: 
- intenzivni površinski pregledi odprtih površin (njive) v zbiralnih enotah 10 x 10 m oziroma 

intenzivni podpovršinski pregledi zaprtih površin (travniki) v zbiralnih enotah 10 x 10 m s 
kopanjem jamic 40 x 40 x 40 cm s poterensko obdelavo gradiva;   

- arheološki testni izkop z ročnim izkopom testnih jam velikost 1 x 1 m in v globino do sterilne 
geološke osnove; testne jame se izkopljejo v mreži  50 x 50 m; pregledi in testni izkopi bi zajeli 
skupno površino ca 45 ha površine (Parcele št.: 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 88/1, 89, 90, 92, 93, 
94/1, 94/2, 95, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 621/1, 622, 623/1, 253, 
257, 258, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 281, 282, 290/1, 295/1, 296/1, 296/2, 
297/1, 300/1, 301/1, 305/1, 305/3, 306/1, 309, 310/1 vse k.o. Orehova vas in parc. št. 131/1, 
132/1, 133/1, 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159/2, 406/2, 407/2, 407/5, 451/2, 447, 299/2, 299/3, 299/4, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 
300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 
300/22, 300/23, 300/25, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 302/5, 302/6, 302/3, 303/1, 303/2, 303/3, 
303/4, 303/5, 303/6, 304/1, 304/3, 328, 329, 330/1, 330/2, vse k.o. Slivnica). 

Smiselno je, da se zgoraj navedene PAR po metodah 8–11 izvedejo čim prej, najkasneje pa do faze 
začetka projektiranja. Na osnovi rezultatov te druge faze terenskih arheoloških raziskav, bo nato v 
izogib uničenju najdišča možno projektirati optimizacijo prostorske ureditve in določiti ustrezne 
omilitvene ukrepe. V skrajnem slučaju, ko bodo izčrpane vse druge možnosti, je načeloma pred 
gradnjo oziroma ureditvijo območja možno izvesti tudi nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin z 
izvedbo arheoloških izkopavanj in poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča (PAR po metodi 14, tretja 
faza raziskav) na območjih z intenzivnim arheološkim potencialom oziroma z vzorčenjem s strojnimi 
arheološkimi testnimi jarki na območjih z manj intenzivnim arheološkim potencialom (PAR po metodi 
12, tretja faza raziskav). Tovrstna območja bodo lahko določili šele na osnovi rezultatov druge faze 
terenskih raziskav. 

V prikaz stanja prostora je treba zajeti aktualne podatke iz registra nepremične kulturne dediščine, v 
določbe prostorskega akta je treba vključiti ukrepe za varstvo registriranega arheološkega najdišča 
Slivnica pri Mariboru – Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393: 
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- kulturna dediščina se med gradnjo varuje pred poškodovanjem in uničenjem. Podatki o kulturni 
dediščini so razvidni iz prikaza stanja prostora. Investitor zagotovi ukrepe za njeno varstvo. 

- investitor na območju urejanja, na katerem načrtovane ureditve segajo na registrirano 
arheološko najdišče, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja, zagotovi izvedbo vseh 
predhodnih arheoloških raziskav. 

- pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg skrči na kar najmanjšo 
površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del 
odkrijejo izjemne arheološke ostaline, se rešitve prilagodijo skladno z varstvenim režimom, tako 
da dediščina ne bo ogrožena. 

- obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

- za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline. 

- investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. 

Predlagajo, da se za potrebe nadaljnjih potrebnih predhodnih arheoloških raziskav na registriranem 
arheološkem najdišču Slivnica pri Mariboru – Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393, 
ki jih je treba opraviti, čim prej pridobi kulturnovarstvene pogoje pri Zavodu za varstvo kulturne 
dediščine Slovenije OE Maribor in v nadaljevanju kulturnovarstveno soglasje za raziskavo in 
odstranitev arheološke ostaline Ministrstva za kulturo.  

3.2.2.5 Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje  

Ministrstvo v mnenju št. 350-9/2016-5 z dne 17. 10. 2016 soglaša s priloženim strokovnim mnenjem 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano št. 212b-09/1649-16 NP-350/9/2: 

Pričakuje se daljinske, kumulativne in sinergijske vplive zaradi obstoječe in predvidene dejavnosti s 
stališča hrupa in kakovosti zunanjega zraka, zmanjšale se bodo površine za lokalno predelavo hrane 
in posledično oskrba prebivalstva z lokalno pridelano hrano, pričakuje se vplive na oskrbo 
prebivalstva s kakovostno pitno vodo.  

Ocenjujejo, da plan verjetno lahko ima pomembne vplive na varovanje zdravja ljudi s stališča hrupa in 
kakovosti zunanjega zraka ter oskrbe prebivalstva s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano 
zato je strateška presoja vplivov potrebna. Predvidene ureditve lahko povečajo kumulativne 
obremenitve širšega okolja s hrupom in onesnaženim zrakom, imajo pomembne vplive na obstoječo 
oskrbo s kakovostno pitno vodo in lokalno pridelano hrano. Glede na oddaljenost poselitvenih 
območij na pričakujejo pomembnega vpliva na varovanje zdravja ljudi s svetlobnim onesnaženjem in 
elektromagnetnim sevanjem. 
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3.3 Vsebinjenje 

V začetni fazi priprave okoljskega poročila smo izdelovalci okoljskega poročila na podlagi izvedenega 
internega vsebinjenja oziroma strokovnega scopinga opredelili predhodno vsebino okoljskega 
poročila. Vsebinjenje je bilo izvedeno z razpravo na internih sestankih s pomočjo ključnih vprašanj o 
občutljivosti območja in o značilnostih predvidenih ureditev v sklopu OPN-SD2. 

Ključna vprašanja so bila oblikovana po pregledu območja plana, analizi stanja okolja in analizi izdanih 
smernic za načrtovanje. V sklopu vsebinjenja se je projektna skupina odločila tudi o vsebinah, ki se v 
nadaljevanju presoje ne bodo presojale. Kriteriji za izločitev so bili naslednji: 
- odsotnost segmenta oz. dela segmenta (npr. na območju ni gozda, območje ni pomembno za 

varstvo biotske raznovrstnosti), 
- na podlagi informacij o načrtovanih ureditvah je mogoče ugotoviti, da ob upoštevanju zakonskih 

predpisov ureditvene bodo imele bistvenega vpliva na segment (npr. ravnanje z odpadki ni 
obravnavano v posebnem poglavju, so pa vidiki obravnavani z vidika vplivov na vode in tla). 

- v neposredni bližini plana ni objektov z varovanimi prostori, tako da vpliva svetlobnega 
onesnaženja nanje ni obravnavan. 

V teku postopka celovite presoje vplivov na okolje, se je izkazalo, da bo potrebno nadomeščanje 
kmetijskih površin, ki bodo izgubljene zaradi umestitve proizvodnih dejavnosti. V dopolnitvi poročila 
(januar 2017) so zato poleg območja proizvodnih dejavnosti obravnavane še nadomestne površine za 
kmetijska zemljišča (v nadaljevanju KZ). Ker so načrtovane tudi na območju, ki ga v obstoječem stanju 
porašča gozd, so v presojo naknadno vključeni tudi segmenti okolja rastlinstvo, živalstvo, habitatni 
tipi in ekološko pomembna območja. 

Utemeljitve oziroma razlogi za obravnavo posameznih sklopov v okoljskem poročilu so podrobneje 
predstavljeni v naslednji tabeli. 
 

Tabela 3: Vsebinjenje 
SEGMENT 
OKOLJA 

UGOTOVITVE (OBSTOJEČE STANJE) PRIČAKOVANE SPREMEMBE NADALJNJA 
PRESOJA 

Podnebni 
dejavniki 

 Izvedba OPN-SD2 ne bo povzročila 
spremembe klime in podnebja. 
Tovrstne proizvodne dejavnosti so 
manj pomemben vir emisij TGP. 

NE 

Kakovost 
zraka 

Območje občine sodi v II. stopnjo 
onesnaženosti zraka, kjer raven 
onesnaževal ne presega mejne ali 
ciljne vrednosti. 

Obseg sprememb emisije 
onesnaževal, delež učinkovite raba 
energije 

DA 

Tla Območje plana obsega večinoma 
kmetijska zemljišča, spremenila se bo 
pokrovnost in struktura tal. Možno je 
onesnaženje tal. 

Pozidava je trajno zasedanje tal. Ob 
upoštevanju določil področnih 
predpisov ter standardov ni 
pričakovati onesnaženj tal, možen 
je posreden vpliv na stanja 
podzemne vode  

DA (v okviru 
vplivov na 
kmetijsko 
rabo in 
podzemne 
vode) 
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SEGMENT 
OKOLJA 

UGOTOVITVE (OBSTOJEČE STANJE) PRIČAKOVANE SPREMEMBE NADALJNJA 
PRESOJA 

Površinske 
vode 

Na območju plana je en vodotok 
Polanski potok 2. reda in 3. 
kakovostnega razreda glede urejenosti 
vodotokov. Kakovost površinskih voda 
na najbližjem merilnem mestu kanal 
HE Zlatoličje – Prepolje je dobra.  
 
Območje urejanja je izven območij 
ogroženih zaradi poplav in z njimi 
povezane erozije celinskih voda. 

Potrebna bo delna prestavitev 
vodotoka v dolžini okoli 500m, kar 
lahko vpliva na kakovost površinske 
vode in urejenost vodotoka. 
Presojali bomo neposreden vpliv na 
območju plana med gradnjo ter 
daljinski vpliv plana med 
obratovanjem. 
Vsi predvideni posegi in ukrepi 
plana bodo imeli dolgoročen vpliv 
na kakovost voda ter 
ekomorfološke značilnosti 
vodotoka. 

DA 

Podzemne 
vode 

Možno je posredno obremenjevanje 
površinskih in onesnaževanje tal in 
podzemnih vod z odpadnimi vodami. 
Pričakuje se povečanje porabe pitne 
vode in vode za tehnološke namene 
ter povečanje nastajanja komunalnih 
in padavinskih odpadnih voda iz 
infrastrukturno opremljenih zemljišč.  

Obstaja tveganje za omejeno ali 
celo neuporabo vodnega vira 
Dobrovce zaradi ekološke nesreče. 
Tveganje je sprejemljivo, če se 
izvedejo vsi predvideni omilitveni 
ukrepi. 
Potrebno je zagotoviti monitoring 
in program interventnih ukrepov 
ter vse ukrepe za aktivacijo 
nadomestnega vodnega vira, v 
kolikor bi prišlo do aktivacije 
interventnih ukrepov, nastajale 
bodo odpadne vode katerih 
odvajanje bo potrebno urediti v 
skladu z zahtevami veljavne 
zakonodaje 

DA 

Hrup Na predvidenem območju plana so 
kmetijska zemljišča pNRP K1 in nekaj 
objektov z varovanimi prostori pNRP A. 
Izven območja plana so v oddaljenosti 
okoli 500m SV in JZ območja 
namenjena bivanju pNRP (SS). V OPN 
so za pNRP določene stopnje varstva 
pred hrupom v skladu z Uredbo o 
mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju. Kmetijska zemljišča pNRP K1 
sodijo v IV. stopnjo varstva pred 
hrupom (SVPH), Območja razpršene 
gradnje pNRP A in stanovanjska 
območja (SS) pa v III. SVPH. 

Predvidene so nove gradnje 
industrijskih in infrastrukturnih 
objektov na območju, ki še niso 
pozidana. 
Z OPN-SD2 se bo to območje 
spremenilo v območje za industrijo 
pNRP IP. S tem bo območje, ki do 
sedaj ni bilo vir hrupa postalo 
pomemben vir hrupa. Stopnja 
varstva pred hrupom 
obravnavanega območja IP se 
glede na obstoječe stanje ne bo 
spremenilo, prav tako ne SVPH v 
njegovi okolici. 
Presojali bomo trajni, neposredni in 
daljinski vpliv plana na raven hrupa 
in potencialno obremenjenost 
prebivalcev s hrupom na območju 
OPN. 

DA 

Odpadki Na območju občine je urejeno 
ravnanje z odpadki. Zaradi izvedbe 
OPN-SD2 se lahko pričakuje nastajanje 
odpadkov 

Ravnanje z odpadki bo urejeno v 
skladu z veljavno zakonodajo. 
Možen je posreden vpliv na stanje 
podzemne vode in kakovost tal. 

Da (v okviru 
vplivov na 
podzemne 
vode) 
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SEGMENT 
OKOLJA 

UGOTOVITVE (OBSTOJEČE STANJE) PRIČAKOVANE SPREMEMBE NADALJNJA 
PRESOJA 

Rastlinstvo, 
živalstvo in 
habitatni tipi 

kmetijska krajina na območju OPN-SD2 
je habitat pribe (Vanelius vanellus). 

izguba pomembne površine 
habitata pribe, možen vpliv na 
populacijo pribe na Dravskem 
polju. 

DA 

Območja 
Natura 2000 
in zavarovana 
območja 

ni prisotnih območij Natura 2000 in 
zavarovanih območij narave. Najbližje 
Natura 2000 območje POO Pohorje je 
oddaljeno približno 900 m proti 
zahodu 

Vpliva ne bo NE 

EPO in 
naravne 
vrednote 

ni prisotnih naravnih vrednot, zahodni 
rob OPN-SD2 meji na EPO Pohorje, 
severni del OPN-SD2  posega v EPO 
Dravsko polje, gozdne površine, 
namenjene nadomeščanju KZ so v 
celoti na EPO Dravsko polje 

okrnjena koridorska funkcija 
gozdnih površin, ki povezujejo 
območje Pohorja in Dravskega 
polja 

DA 

Raba naravnih 
virov 

v konkretnem primeru je pomemben 
poseg na najboljša kmetijska zemljišča 
in s tem vpliv na preskrbo prebivalstva 
z lokalno pridelano hrano 

Obseg kmetijskih površin, kakovost 
tal, onesnaženost tal 

DA 

Kulturna 
dediščina 

Območje posega v enoto kulturne 
dediščine Slivnica pri Mariboru – 
Arheološko območje Ob Polanskem 
potoku, EŠD 30393 

Prisotnost spomenikov in območij 
kulturne dediščine ter arheoloških 
ostalin upoštevajoč njihov pomen 
in režim varovanja. 

DA 

EMS Na območju poteka obstoječi 100 kV 
daljnovod, ki je pomemben vir 
elektromagnetnega sevanja. Območje 
sodi v 2. stopnjo varstva pred 
sevanjem. 

Predvidena je prestavitev in 
kabliranje 110 kV daljnovoda ter 
izgradnja nove 110/20 kV RTP. 
Spremembe in prestavitve 
elektroenergetske infrastrukture 
izven območja OPN-SD2 ni 
predvideno. Območje bo po OPN-
SD2 prev tako spadalo v 2. stopnjo 
varstva pred sevanjem, kjer tudi ni 
predvidena izgradnja objektov z 
varovanimi prostori. Območje s 1. 
stopnjo varstva pred sevanjem bo 
od območja plana oddaljeno vsaj 
500 m. Obremenitev okolja z EMS 
se ne bo povečala, oziroma se bo v 
primeru kabliranja obstoječega 110 
kV daljnovoda celo zmanjšala, 
zaradi tega ne pričakujemo 
pomembnih vplivov na okolje 
zaradi EMS 

NE 
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SEGMENT 
OKOLJA 

UGOTOVITVE (OBSTOJEČE STANJE) PRIČAKOVANE SPREMEMBE NADALJNJA 
PRESOJA 

Svetlobno 
onesnaženje 

Na območju OPN-SD2 trenutno ni virov 
svetlobnega onesnaženja. 

Območje plana bo postalo vir 
svetlobnega onesnaženja, ki pa ga 
osnutek plana v 137a. členu 
ustrezno obravnava v skladu z 
Uredbo o mejnih vrednostih 
svetlobnega onesnaževanja okolja. 
Svetilke za razsvetljavo nepokritih 
površin ne bodo vplivale na 
osvetljenost varovanih prostorov 
stavb, saj bodo le te oddaljene od 
območja plana vsaj 500 m 

NE 

Krajina Kmetijska krajina Dravskega polja je v 
OPN navedena med območji 
prepoznavnosti 

Sprememba krajine in vidnih 
kakovosti 

DA 

Zdravje ljudi Škodljivi učinki OPN-SD2 na zdravje 
ljudi se kažejo predvsem preko 
onesnaževanja zraka, okoljskega 
hrupa, oskrbe s kakovostno pitno vodo 
zaradi pobude na VVO ter pridelave 
hrane. 

Plan bi potencialno lahko vplival na 
poslabšanje stanje okolja in s tem 
povečal vplive iz okolja na zdravje 
ljudi. Presojali bomo trajni, 
kumulativni in sinergijski vpliv 
plana na varovanje zdravja ljudi. 
Vplivi bodo podrobneje obdelani v 
poglavjih: kakovost zunanjega 
zraka, hrup, oskrba prebivalstva s 
kakovostno pitno vodo ter tla in 
kmetijska zemljišča. 

DA 

 

Ključni segmenti okolja, pri katerih bodisi pričakujemo pomembnejše vplive na okolje, večjo 
občutljivost okolja ali možnost posrednega vpliva na zdravje in varnost ljudi, so: 
- zrak (emisije onesnaževal zaradi proizvodnje in prometa) 
- površinske vode (prestavitev vodotoka, možni vplivi na kakovost vode in ekomorfološke 

značilnosti vodotoka) 
- podzemne vode (uporaba nevarnih snovi v proizvodnji, prevoz oziroma dostava teh snovi na 

območje plana, odvajanje tehnoloških, komunalnih in padavinskih odpadnih vod, zbiranje in 
ravnanje z odpadki lahko vpliva na količinski in kakovostno stanje podzemnih voda, saj se plan 
nahaja na ožjem vodovarstvenem območju) 

- tla (zmanjšanje potencialov za kmetijsko rabo je podrobneje obdelano v poglavju kmetijstvo, 
onesnaževanje tal zaradi odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki je obdelano v poglavju 
podzemne vode) 

- kmetijstvo (zmanjšanje obsega kmetijskih površin in s tem vpliv na preskrbo prebivalstva z 
lokalno pridelano hrano) 

- emisije hrupa v času obratovanja (spremembe prometne ureditve, dodatni viri hrupa na območju 
plana, obstoječa obremenjenost območja plana zaradi emisije hrupa okoliških cest in železnice), 

- kulturna dediščina (zaradi izvedbe ureditev so možni poškodbe ali uničenje arheoloških ostalin) 
- krajina (sprememba krajinskih značilnosti in vidnih kakovosti prostora) 
- rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi ter ekološko pomembna območja. 

Varovanje zdravja ljudi pred vplivi iz okolja so podrobneje obdelani v poglavjih: kakovost zunanjega 
zraka, hrup, podzemne vode in kmetijska zemljišča. 

Iz zaključkov vsebinjenja izhaja, da v nadaljevanju poročila ne bodo podrobneje obravnavani naslednji 
segmenti okolja: podnebne spremembe, EMS in svetlobno onesnaženje. 
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3.4 Okoljski cilji, ki so pomembni za plan, način upoštevanja teh ciljev pri pripravi plana, 
pomembni vplivi plana na okolje, omilitveni ukrepi in spremljanje stanja okolja 

Z okoljskimi cilji se zasleduje preprečevanje morebitnih negativnih posledic v okolju ali pa ohranjanje 
dobrega stanja. Z izbranimi kazalci se spremlja doseganje okoljskih ciljev. 
 
Tabela 4: Okoljski cilji in kazalci 

Segment okolja Okoljski cilj Kazalec 

Podzemne vode Ohranjanje dobrega stanja 
podzemnih voda, zagotoviti oz. 
ohraniti obstoječi vodni viri 

Kemijsko stanje podzemnih 
voda. Način odvajanja 
komunalnih odpadnih in drugih 
potencialno onesnaženih voda. 
Skladnost in zdravstvena 
ustreznost pitne vode. 

Površinske vode Ohraniti ali izboljšati 
morfološke lastnosti 
površinskih vodotokov. 
Zagotoviti oz. ohraniti ekološko 
in kemijsko stanje površinskih 
vodotokov. 

Sprememba morfoloških 
lastnosti vodotoka 

Raba naravnih virov Racionalna raba naravnih virov 
z ohranjanjem najboljših 
kmetijskih zemljišč 

Površina in delež najboljših 
kmetijskih površin glede na vse 
kmetijske površine 

Kulturna dediščina Dobro stanje enot kulturne 
dediščine. Ohranjanje 
arheoloških ostalin 

Ohranjenost števila in lastnosti 
enot kulturne dediščine 
Vključenost rezultatov 
predhodnih arheoloških 
raziskav v načrtovane ureditve 

Krajina Ohranjanje prepoznavnih 
značilnosti prostora 

Ohranjenost značilnih naravnih 
in ustvarjenih krajinskih 
vzorcev, značilnih arhitekturnih 
členov in prostorskih dominant 

Rastlinstvo, živalstvo in 
habitatni tipi 

Preprečevanje zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti 

Vpliv na populacije zavarovanih 
in ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst 

Ekološko pomembna območja Ohranitev biotske pestrosti in 
koridorske funkcije EPO 

Zveznost drevesne vegetacije 
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3.4.1 Okoljski cilj: dobro stanje podzemnih voda in ohranjena kakovost vodnih virov 

3.4.1.1 Obstoječe stanje 

Kvartarni aluvialni vodonosnik Dravskega polja pripada vodonosnemu sistemu “32714 Dravsko 
polje“, enemu izmed štirih vodonosnih sistemov Vodnega telesa podzemne vode 3012-Dravska 
kotlina. Gre za hidrodinamsko odprt, obširen, visoko izdaten aluvialni vodonosnik z medzrnsko 
poroznostjo, kvartarne starosti v prodno peščenem zasipu Drave. Območje OPN-SD2 je v ožjem 
vodovarstvenem območju VVOII vodnega vira Dobrovce. Na območjih plana in črpališča Dobrovce se 
na podlagi arhivskih podatkov vrtin ob nizkem vodnem stanju pričakuje debelina zasičene cone 9-11 
metrov ter pribl. 2 metra več ob srednjem vodnem stanju. Na območju plana je gladina podzemne 
vode pod vplivom nadomestne gramoznice, zato se najvišje gladine pričakuje na severnem delu 
območja. Generalna smer toka podzemne vode je od zahoda proti vzhodu.  

Črpališče Dobrovce je najjužnejše obstoječe črpališče Mariborskega vodovoda, na njem sta zgrajena 
in aktivirana dva vodnjaka s kapaciteto pribl. 50 l/s (4320 m3 na dan) oz. kapaciteto vgrajenih črpalk 
2x40 l/s. To območje je zaščiteno kot rezervni vodni vir, kjer se lahko poveča na 6 vodnjakov s 
kapaciteto 300 l/s. V konični potrošnji se to črpališče izkorišča z maksimalnimi količinami 80 l/s. Samo 
črpališče je v gozdu, ki pa varuje le manjši del najožjega vodovarstvenega območja (VVO I). V tem 
območju je med gozdom in naseljem Dobrovci območje intenzivnih kmetijskih površin. Kemijsko 
stanje vodnega telesa je že vrsto let slabo. Največkrat so presežene koncentracije onesnaževal 
nitratov in pesticidov, v letih 2013 in 2014 je bila na merilnem mestu Tezno presežena tudi 
koncentracija Tetrakloroetena (LHCH). 

Na zahodnem delu območja, na območju obstoječih površin razpršene poselitve (objekti na naslovu 
Miklavška cesta 20, 23, 25 in 27, ki so v sklopu plana predvideni za rušenje), je z vodnim dovoljenjem 
podeljena vodna pravica za lastno oskrbo s pitno vodo.  

3.4.1.1.1 Veljavni pravni režim 

Režimi varovanja so določeni z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) 
in tabelo 1.1 Priloge 3 te uredbe, kjer je za gradnjo in obratovanje industrijskih objektov (v splošnem) 
potrebno pridobiti vodno soglasje na podlagi rezultatov analize tveganja. Gradnja določenih objektov 
in izvajanje dejavnosti je namreč na vodovarstvenem območju dovoljena le ob upoštevanju ustreznih 
zaščitnih ukrepov, če iz analize tveganja izhaja, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa 
sprejemljivo. Za industrijske naprave (obrate), ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, je v 
skladu z navedeno uredbo potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. 

3.4.1.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

Okoljski cilj je dobro kemijsko in količinsko stanje vodnega telesa podzemne vode, vira pitne vode. 

3.4.1.2.1 Merila in metode vrednotenja 

V poglavju so povzete ključne ugotovitve revidirane Analize tveganja za onesnaženje podzemne vode 
vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in dopolnitev OPN Hoče – Slivnica (IEI d.o.o., Maribor, 
november 2016, št. proj. 6-16178) in Analize tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira 
Dobrovce zaradi gradnje prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče (IEI d.o.o., Maribor, december 2016). 
Analizi sta izdelani v skladu s Pravilnikom o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, 
št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16). Z analizo so z vidika varovanja vodnih virov preverjene možnosti 
sprememb rabe prostora in umeščanja novih dejavnosti, vključno s spremljajočo prometno in 
komunalno infrastrukturo ter gradbenimi posegi. 
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Vpliv na izvajanje podeljene vodne pravice v območju plana je presojan glede na s planom 
predvideno odstranitev območja poselitve (rušitev objektov). Zaradi opustitve obstoječe rabe in s 
tem povezanim prenehanjem izkoriščanja vodnega vira za lastno oskrbo s pitno vodo predlagamo 
prenehanje vodne pravice, podeljene z vodnim dovoljenjem. Predlagamo, da se v postopku odkupa 
objektov in zemljišč imetniki odpovejo podeljeni vodni pravici in se hkrati sporazumejo o zavezancu 
za izvedbo ukrepov za opustitev vrtine oz. vodnjaka z ukrepi za zaščito podtalnice. Na podlagi tega pa 
pristojno ministrstvo izda odločbo o prenehanju vodne pravice. 

Obstoječa vodnjaka se ob načrtovani rušitvi objektov sanirata -  zasujeta z materialom, ki ne vpliva na 
kakovost podtalnice. Posebno pozornost je treba nameniti v času izvajanja, da ne pride do 
onesnaženja podtalnice (omilitveni ukrepi so opredeljeni v nadaljevanju). 

3.4.1.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.4.1.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Ker vsi parametri, ki bi omogočali podrobno ovrednotenje tveganja za onesnaženje vodnih virov 
zaradi predvidene avtomobilske proizvodnje, še niso znani, so v Analizi tveganja predpostavljene 
značilne obremenitve okolja iz tovrstne industrije ter izgradnjo industrijskega železniškega tira ter 
prenosnega plinovoda na območju. Za odvajanje komunalnih odpadnih voda bo na območju zgrajeno 
kanalizacijsko omrežje, navezano na javno kanalizacijo, ki se zaključi na CČN. V javno kanalizacijsko 
omrežje bo odveden tudi iztok iz čistilne naprave industrijske odpadne vode, ki bodo očiščene do 
stopnje v skladu z Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno 
kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15).  

Padavinske odpadne vode s strešnih površin ter parkirnih površin bodo prioritetno ponikane v 
podzemne vode na območju, posredno preko ponikovalnic v skladu z določili Uredbe. Dno 
ponikovalnice mora biti vsaj 1 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Vode z utrjenih povoznih 
površin bodo predhodno očiščene na lovilcih olj. V kolikor se tekom hidrogeoloških raziskav izkaže, da 
preko ponikovalnic ni mogoče ponikati vseh meteornih odpadnih voda, se preveri možnost 
dodatnega ponikanja preko infiltracijskih jarkov, suhih zadrževalnikov ali infiltracijskih bazenov pod 
utrjenimi površinami. Če to zaradi prostorskih danosti ali neracionalnih stroškov izvedbe ni mogoče, 
se s hidrološko-hidravlično študijo preveri možnost odvajanja viška meteornih voda v površinski 
vodotok oziroma možnost odvodnje teh voda z obstoječo infrastrukturo do dovodnega kanala HE 
Zlatoličje. Alternativna možnost je še odvajanje očiščenih meteornih voda na obstoječ prostor 
nadomestne gramoznice, v kolikor bo sanacija gramoznice po koncu njenega obratovanja strokovno 
temu prilagojena. Neposredno odvajanje v obstoječo gramoznico (podzemno vodo) brez predhodne 
sanacije je z vidika zaščite podzemnih voda nesprejemljivo. 

V tej fazi načrtovanja ni natančnih količin in vrst potencialnih onesnažil, kot bo to potrebno v 
postopku pridobivanja okoljevarstvenega ali vodnih soglasij. Zato so v okviru analize tveganja v fazi 
OPN-SD2 obravnavane zgolj glavne skupine nevarnih tekočin in ločeno skladiščene količine le-teh po 
podatkih, razpoložljivih iz podobnih industrijskih kompleksov. Pred samo izgradnjo objektov oziroma 
izvajanjem dejavnosti bo potrebno sprejemljivost vplivov še dodatno preveriti na osnovi projektne 
dokumentacije faze PGD in terminskega načrta izvajanja. Med gradnjo lahko potencialno 
onesnaževalo predstavljajo naftni derivati, motorno olje, hidravlično olje. Glavno skupino 
potencialnih onesnaževal tako predstavljajo mineralna olja, z nižjo gostoto kot jo ima voda. Pravilnik 

o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09 in 74/15) mejnih vrednosti za parameter 
mineralna olja ne predpisuje. Zato je kot zgornja meja privzet standard kakovosti za podzemne vode 
za indikativni parameter mineralna olja, ki znaša 10 µg/l. Standard kakovosti izraža koncentracijo 
indikatorja onesnaženja v podzemni vodi, ki ga zaradi varstva okolja in zdravja ljudi onesnaženost 
podzemne vode ne sme presegati (Uredba o stanju podzemnih voda, Ur. l. RS, št. 25/09 in 68/12). 
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Organoleptične lastnosti vode (vonj, okus) so v primeru vsebnosti mineralnih olj izrazito poslabšane 
že pri koncentracijah močno pod vsebnostjo, ki predstavlja tveganje za zdravje ljudi. 

Onesnaževala lahko v splošnem potujejo skozi vertikalno območje nezasičene cone tal in nato 
horizontalno s tokom podzemne vode. Hitrost pronicanja tekočine z onesnaževalom skozi pore v 
nezasičeni coni tal je odvisna od hidrogeoloških parametrov (velikosti por in zrn, litološke lastnosti 
sedimenta, stopnje sortiranosti, vlažnosti tal, debeline nezasičene cone,…) ter vrste in lastnosti 
tekočine z onesnaževalom. Transport skozi vodonosnik je odvisen od hidrogeološke zgradbe 
vodonosnika. Koeficient prepustnosti v vodonosniku je konstanta, koeficient prepustnosti v 
nezasičeni coni tal pa se spreminja glede na vlažnost tal. Škodljiv vpliv onesnažil v tleh in mobilnost 
skozi talni profil do podzemne vode je neločljivo povezan s sposobnostjo zemljine, da adsorbira in 
zadrži elemente in spojine onesnaženja v talnem profilu.  

Na sliki v nadaljevanju je z vijolično linijo prikazan potek trase načrtovanega prenosnega plinovoda 
glede na vodovarstvena območja. 

 
Slika 22: Trasa prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče na vodovarstvenem območju 

Trasa plinovoda poteka po širšem vodovarstvenem območju od mesta navezave na obstoječi 
plinovod do stacionaže 1.750, nadaljnjih 2,25 km pa po ožjem vodovarstvenem območju. Na območju 
občine Hoče-Slivnica je dolžina trase 1,65 km in poteka po ožjem VVO II v celoti. Najbližje vodnjakom 
črpališča Dobrovce je trasa na svojem začetku – mestu navezave (1,5 km), vendar se to mesto v 
odnosu do črpališča nahaja pravokotno na smer toka in zato tokovnice podzemne vode zaobidejo 
črpališče. V smeri predpostavljenega toka podzemne vode se na oddaljenosti 3,3 km od črpališča 
trasa zaključi v merilni regulacijski postaji oziroma na severovzhodnem vogalu bodoče industrijske 
cone. Z vidika poteka trase na vodovarstvenih območjih, je vodni vir zaradi predvidene gradnje lahko 
najbolj ogrožen prav na mestu njegovega zaključka oziroma MRP IC Hoče. 

Iz analize tveganja povzemamo, da je na celotni trasi plinovoda srednja gladina podzemne vode na 
globini med 9,5 in 14 m na območju občine Miklavž na Dravskem polju ter med 12,5 in 15,5 m v 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 67 

občini Hoče-Slivnica. Najnižja debelina nezasičene cone vodonosnika je pod ježo prodne terase. Ker 
visoke vode na območju porastejo do največ 2 m glede na srednje vodno stanje, se s plitvimi izkopi 
ne bo posegalo v  območje nihanja podzemne vode oziroma se dno izkopov niti najvišji gladini ne bo 
približalo na manj kot 2 metra. 

Med gradnjo prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče lahko potencialno onesnaževalo predstavljajo: 
naftni derivati, motorno olje, hidravlično olje, ter v primeru poškodbe kanalizacijskega voda pri 
gradnji tudi fekalne vode. Glavno skupino potencialnih onesnaževal med gradnjo tako predstavljajo 
mineralna olja.  

Med obratovanjem prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče lahko potencialno onesnaževalo v primeru 
neutrjene slabo prepustne krovne plasti nad izkopanim jarkom predstavljajo odpadne vode iz javnih 
cest, ki drenirajo v jarek in infiltrirajo globlje v podtalje. V primeru velike nesreče so lahko vir 
onesnaženja podzemnih voda tudi zunanji udeleženci v nesreči, vrsta onesnaževal pa pogojena s 
prisotno vsebnostjo nevarnih tekočin v individualnem primeru. 

V času gradnje bo količina onesnaževal odvisna od vrste in količine delovnih strojev, ki se bodo v 
danem trenutku nahajala na gradbišču. V času obratovanja na trasi plinovoda ne bo prisotnih 
onesnaževal, ki bi lahko ogrožala kakovost podzemne vode. Občasno so onesnaževala lahko prisotna 
v službenih vozilih v času vzdrževalnih del. 

3.4.1.3.2 Presoja vplivov plana 

Količina nevarnih snovi (tekočin) na območju je ocenjena glede na predvideno proizvodnjo (lakirnica, 
skladiščenje barv, mešalnica barv, sestavljalnica karoserij, sestavljalnica avtomobilov). Dovoz 
nevarnih tekočin na območje je predviden s cestnim tovornim prometom. Transport pogonskih goriv 
bo potekal z avtocisternami, ostale nevarne tekočine bodo pakirane v posodah manjših volumnov. 

V analizi tveganja so opredeljeni trije scenariji dogodkov možnih vplivov na vodne vire, to je 
normalni, alternativni in črni scenarij, ločeno za čas gradnje in obratovanja. Normalni scenarij je 
običajni (predvideni) potek gradnje in obratovanja plana. Alternativni scenarij je ob pravilnem 
ravnanju pri gradnji ali obratovanju bistveno manj verjeten. Najnižjo verjetnost pojavitve ima črni 
scenarij, saj je sestavljen iz dveh redkih oziroma malo verjetnih dogodkov – razlitja večjega volumna 
onesnažila ter popolne odpovedi preventivnih zaščitnih in omilitvenih ukrepov na območju. 

Scenariji v času gradnje:  
- Normalni scenarij ne predvideva posebnih dogodkov, obremenitve bodo minimalne in posledica 

delovanja strojev in transporta gradbenih materialov, posledica izpuhov, neočiščene 
mehanizacije in neprimerne skrbi za gradbene odpadke. V tem primeru je ocenjeno, da v tleh 
pride do popolne biorazgradnje onesnaženj. Do manjših obremenitev lahko pride v času izkopov 
in urejanja površja zaradi izpiranja snovi iz zemljine, ki je danes obremenjena s parametri iz 
kmetijske dejavnosti. 

- Alternativni scenarij so odstopanja zaradi malomarnega ravnanja z nevarnimi snovmi. Preučen je 
dogodek s predpostavko razlitja 10 kg dizelskega goriva. Ob takojšnjem ukrepanju se odstrani 
večji del onesnažene zemljine, v podzemlje se infiltrira 2 kg dizelskega goriva. Do obremenitev tal 
in podzemne vode lahko pride tudi zaradi morebitnih neznanih obstoječih onesnažil na območju 
(npr. v preteklosti zakopana divja odlagališče nevarnih tekočin, ki se jih ob izkopih poškoduje). 

- Scenarij najslabše možnosti so delovne nesreče s prevrnitvijo in poškodbo delovnega stroja z 
razlitjem 100 kg pogonskega (dizel) goriva v gradbeni jami. Zaradi reševanja poškodovanih se s 
takojšnjo sanacijo zamuja, gorivo ponikne v celoti v nezasičeno cono vodonosnika, izkop 
onesnaženega materiala ni mogoč, ker bi ogrozil statično stabilnost objekta. 

Scenariji v času obratovanja: 
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- Normalni scenarij predpostavlja obratovanje skladno z okoljevarstvenimi smernicami in 
preventivnimi zaščitnimi tehničnimi ukrepi, stalnim nadzorom kritičnih točk za onesnaženje in 
podučenim osebjem, zato obratovanje ne predstavlja neposrednega onesnaževanja podzemne 
vode. Možno je posredno onesnaževanje s spiranjem meteorne vode, obremenjene s prašnimi 
delci, v tla. Zaznava tovrstne obremenitve v podzemni vodi praktično ni verjetna niti na samem 
območju plana. Normalni scenarij predpostavlja obratovanje prenosnega plinovoda brez vplivov 
na okolje 

- Alternativni scenarij so odstopanja zaradi napak pri ravnanju z nevarnimi snovmi. Preučen je 
dogodek s predpostavko razlitja nevarnih tekočin pri pretakanju, poškodbi vozil, pomanjkljivem 
tesnjenju bazenov z nevarnimi tekočinami, napake na lovilcu olj, manjši požar, ki poškoduje 
zbirne posode v skladišču,… Dogodkom sledi intervencija s strani notranje gasilske službe, oz. 
delovanje tehničnih ukrepov, da je onesnaženje lokalizirano in ga je možno v celoti sanirati. 
Preučen je najmanj ugoden dogodek, to je napaka na lovilcu olj, tako da v ponikovalnico 
meteorne vode izteka neočiščena voda, obremenjena z ogljikovodiki (vnos 0,1 kg/dan). Med 
dogodki za obravnavo v scenariju alternativnega razvoja dogodkov, je tudi manjša napaka pri 
tesnjenju plinovoda, tako da pride do puščanja zemeljskega plina. Ker je ta plin lažji od zraka, 
prehaja v ozračje, na stanje podzemnih voda pa nima vpliva. 

- Scenarij najslabše možnosti so razlitja velike količine uskladiščenih nevarnih tekočin in obširna in 
dolgotrajna sanacija onesnaženja. Obremenitve podzemnih voda v takem primeru ni možno 
preprečiti, zato je potrebna sanacija, ki vključuje zmanjšanje pretočnosti vodonosnika v okolici 
razlitja, črpanje podzemne vode in remediacija onesnaženih tal. Preučen je dogodek z razlitjem 
50 ton dizelskega goriva (kar je volumen ene cisterne tovornega vagona) na mokrih raščenih tleh 
s peščenim meljem. Zaradi nesreče lahko pride do poškodbe plinovoda in eksplozije, pri čemer so 
udeleženi tudi tretji udeleženci. Nevarnost onesnaženja podzemnih voda tako obstoja z vidika 
razlitja nevarnih tekočin s strani povzročitelja poškodbe ali tretjih udeležencev, kot posledica 
eksplozije in otežene intervencije. Kot posledice za primer tega scenarija je predpostavljeno 
enako razlitje, kot za črni scenarij v času gradnje. 

Z izračunom širjenja onesnaževal za izbrane scenarije dogodkov je ugotovljeno, da normalna gradnja 
in obratovanje novega proizvodnega obrata ne vpliva na kakovost vodnega vira. Zaradi načela 
previdnosti je vpliv plana in doseganje okoljskih ciljev ocenjen z upoštevanjem analize tveganja za 
onesnaženje vodnih virov. 

V času gradnje tudi dogodek po alternativnem scenariju ne ogroža vodnega vira, bi pa glede na 
ničelno stanje kakovosti presegel relativno občutljivost na parameter Policiklični aromatski 
ogljikovodiki (PAO). Z modelom predvidenega vnosa 2 kg dizelskega goriva neposredno v podzemno 
vodo, je izračunana kritična vsebnost takšnega vnosa, ki zadosti merilom relativne občutljivosti (RO), 
Mkrit. = 0,65 kg. Ob velikih in dolgotrajnih gradnjah je takšnih alternativnih dogodkov lahko več in 
vplivi se lahko seštevajo, zato je potrebna ustrezna organizacija gradbišča z nadzorom kritičnih mest 
in predvidenim načinom ukrepanj za takojšnjo sanacijo onesnažene zemljine ob vsakem razlitju. 
Dogodek najslabšega scenarija v času gradnje s predvidenim razlitjem 100 kg goriva delovnega stroja 
z neposrednim vnosom v nezasičeno cono vodonosnika bi ogrozil obratovanje vodnega vira zaradi 
onesnaženja s parametri celotni CH oz. PAO, sprejemljiva vrednost relativne občutljivosti bi bila 
presežena tudi po parametru Benzen, če bi prišlo do razlitje bencinskega goriva. Pri scenariju 
najslabše možnosti bi bilo črpališče Dobrovce ogroženo. Zato je poleg preventivnih ukrepov potrebno 
pred pričetkom gradnje pripraviti načrt posredovanja in sanacije za primer tovrstnih delovnih nesreč, 
ki mora predvideti takojšnjo zaustavitev pronicanja onesnaženja v tla ter kasnejši izkop onesnažene 
zemljine. Kritična masa vnosa v podzemno vodo je namreč z vidika RO enaka alternativnemu 
scenariju. Verjetnost za takšen dogodek je izjemno majhna, zato ne predpostavljamo ponovitve 
morebitne nesreče ter kumulacije vplivov. Po merilu mejnih vrednosti za pitno vodo je vodni vir 
ogrožen z enkratnim vnosom, večjim kot 12,5 kg dizelskega goriva. 
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Med obratovanjem bi alternativni scenarij ogrožal obratovanje črpališča Dobrovce po parametru 
PAO, v kolikor bi dnevni vnos celotnih CH presegal 6,4 g/dan. Z vidika izračunane RO je sprejemljiv 
zgolj stalni vnos, manjši od 0,4 g/dan; za parameter celotni CH pa vnos 10 g/dan. Primerjava 
alternativnega scenarija s stalnim in enkratnim vnosom kaže na pomen sprotnega odkrivanja 
potencialnega stalnega vnosa. Iz kritične vrednosti mase vnosa onesnaženja v podzemno vodo v 
primeru enkratnega vnosa (650 g) bi bil po merilu RO še sprejemljiv tudi vnos npr. 6,4 g/dan, ki pa ne 
traja več kot 100 dni. Pri tem je “dopustno“ trajanje obratno-sorazmerno z dejanskim dnevnim 
vnosom. Scenarij najslabše možnosti s katastrofalnim hipnim razlitjem ogljikovodikov v podzemno 
vodo bi ogrozil obratovanje črpališča Dobrovce in povzročil nepopravljivo škodo na širšem območju 
vodonosnika. Zato bi bili za tak dogodek, ki je sicer zelo male verjetnosti, potrebni obsežni sanacijski 
ukrepi na podlagi vnaprej izdelanega načrta sanacije. S preventivnega vidika je pomembno takšno 
načrtovanje zunanje ureditve območja, ki zagotavlja zadržanje katastrofalnega razlitja na samem 
površju. Poleg celotnih CH in PAO bi z vidika standardov za pitno vodo bil v črpališču presežen še 
parameter Benzen, z vidika RO pa tudi Pb. Kritična masa vnosa, ki je še sprejemljiva z vidika tveganja 
za vodni vir Dobrovce, je enaka scenariju za čas gradnje, to je 12,5 kg ogljikovodikov.  

V analizi tveganja je ocenjeno, da je OPN-SD2 s stališča varovanja vodnih virov sprejemljiva zgolj ob 
doslednem upoštevanju opredeljenih varnostnih ukrepov in monitoringa podzemnih voda, zato je 
ocenjen v okoljskem poročilu z oceno trajni in neposredni vpliv, nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov – ocena C. V izvedbeni fazi morajo biti za posamezne objekte in naprave, ki v skladu z 
Uredbo, katera ureja vodovarstvene režime, lahko predstavljajo tveganje za onesnaženje podzemnih 
voda in je zanje predvidena izdelava Analize tveganja, z le-to preverjena ustreznost projektiranih 
rešitev in ukrepov z vidika sprejemljivosti tveganja za onesnaženje podzemnih voda. Z Analizo 
tveganja za posamezne projektirane rešitve ni dopustno omiliti ukrepov, podanih s to Analizo 
tveganja. Zato je potrebno skladnost obeh analiz preveriti s strani izdelovalca ali recenzenta izdelane 
Analize tveganja. 

Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Dobro stanje podzemnih voda (ohranjanje 
kakovosti vodnih virov) 

C – trajni, neposredni in nebistven vpliv 
zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov 

3.4.1.3.3 Omilitveni ukrepi 

Med gradnjo 

V nadaljevanju so po analizi tveganja povzeti splošni varnostni ukrepi, ki jih je potrebno dosledno 
upoštevati: 
- z gradnjo se ne sme posegati v območje nihanja podzemne vode v vodonosniku. Najvišja gladina 

podzemnih voda na ožjem območju, ki je pod vplivom napajanja iz nadomestne gramoznice, je 
bila izmerjena na koti 254,05. Izkopi na ožjem VVO so dovoljeni, če so izvedeni več kakor 2 m nad 
najvišjo gladino podzemne vode, torej nad koto 256,05; 

- gradbišče mora biti urejeno in zavarovano v skladu s Pravilnikom o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08 
in 54/09 – popr.); 

- vsi izvajalci oziroma delavci na gradbišču morajo biti seznanjeni z ukrepi, namenjenimi varovanju 
podzemnih voda; 

- vsa gradbena vozila in stroji, ki se uporabljajo na gradbišču, morajo biti tehnično brezhibni, 
očiščeni ter redno pregledovani in vzdrževani, da ne bi prišlo do puščanja goriva, motornega, 
zavornega ali hidravličnega olja; 

- vzdrževanje ter oskrba vozil in delovnih strojev s pogonskim gorivom mora potekati na obstoječih 
transportnih in drugih manipulativnih utrjenih površinah ali temu namenjeni betonski ploščadi 
brez odtoka; 
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- na gradbišču morajo biti na razpolago zaščitna folija, lovilna korita in absorbna sredstva za 
primer, da bi prišlo do iztoka goriva oziroma olja. Folija in korita morajo biti nemudoma 
nameščeni povsod, kjer pride do točkovnega kapljanja goriva ali olja; 

- zaščitno folijo, absorpcijska sredstva in lovilna korita, ki so bila uporabljena v primeru iztekanja olj 
ali goriva, je potrebno po končanih delih odstraniti. Z onesnaženim materialom je potrebno 
ravnati v skladu z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15); 

- za primer nezgodnih dogodkov (npr. izlitje naftnih derivatov v tla) mora biti pred pričetkom 
gradnje pripravljen Načrt ravnanja v primeru ogrožanja podtalnice za takojšnje ukrepanje. V 
načrtu morajo biti določene pooblaščene osebe, ki so odgovorne za organizacijo intervencije; 

- odpadke, ki nastanejo pri gradbenih delih, je potrebno hraniti ločeno po vrstah gradbenih 
odpadkov iz klasifikacijskega seznama odpadkov; 

- nevarne odpadke je potrebno zbirati ločeno. Določeno mora biti ustrezno opremljeno mesto na 
območju gradbišča za kratkotrajno skladiščenje nevarnih odpadkov, skladiščne posode za 
nevarne odpadke pa morajo biti iz ustreznih materialov (odpornih na skladiščene snovi), zaprte in 
ustrezno označene (oznaka odpadka, oznaka nevarnosti). Zagotovljen mora biti reden odvoz z 
območja gradbišča, pri čemer je potrebno gradbene odpadke oddati zbiralcu gradbenih 
odpadkov, nevarne odpadke pa pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora 
biti tudi ustrezno evidentirano; 

- na območju gradnje ni dovoljeno skladiščiti naftnih derivatov in ostalih nevarnih tekočin; 
- v primeru zemeljskih nasipov in tamponov se ne sme vgrajevati materialov, ki bi lahko (z 

izpiranjem, izluženjem ipd.) onesnažili podzemno vodo; 
- na delovišču morajo biti upoštevani vsi predpisi o zaščiti pred požari, eksplozijami in razlivanjem; 
- sanitarije na gradbišču, razen kemičnih stranišč ali sanitarij z urejeno odvodnjo v kanalizacijo, niso 

dovoljene; 
 
Ukrepi v času gradnje prenosnega plinovoda: 
- trasa prenosnega plinovoda se gladini podzemne vode najbolj približa pod ježo terase vzhodno 

od občinske meje, kjer je debelina nezasičene cone ob visokem vodnem stanju okrog 7 m. Izkopi 
na tem mestu ne smeji biti globlji od 5 m; 

- po izvedbi zasipa gradbenih jarkov je potrebno krovno plast zasuti in utrditi tako, da je 
preprečena infiltracija padavinskih odpadnih voda s cestišč v zasut jarek; 

- izkop jarka v delu trase, ki poteka ob strugi Novega Hočkega potoka, mora spremljati geolog, ki z 
ozirom na sestavo tal identificira kritična mesta infiltracije visokih voda potoka skozi brežino v 
telo jarka. Na kritičnih mestih je potrebno zagotoviti dreniranje infiltrirane vode v globlje dele 
nezasičene cone vodonosnika in s tem preprečiti vzdolžno odvajanje ali akumulacije infiltriranih 
voda v zasipu jarka; 

- izvedba izkopov mora biti organizirana v suhem vremenu in ob običajnem (nizkem ali srednjem) 
vodnem stanju Novega Hočkega potoka. 

- posegi v raščena tla morajo prizadeti čim manjšo površino. Po končanju del in povrnitvi območja 
v prvotno stanje je potrebno uporabiti med deli izkopano prst. 

- pred izvedbo gradbenih del mora biti trasa plinovoda sondirana z geomehanskimi preiskavami, s 
katerimi se preveri morebitno prisotnost manj prepustnih glin in meljev, ki bi lahko botrovali 
zastajanju talne vode.  

- pred izvajanjem strojnih izkopov se morajo ročno odkopati in zaščititi obstoječe komunalne vode. 
 
Ukrepi ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oz. hidravličnih tekočin med gradnjo so: 
- ravnati v skladu z Načrtom ravnanja v primeru ogrožanja podtalnice 
- mesto nesreče je treba ustrezno zavarovati in označiti in po možnosti takoj odstraniti vso 

kontaminirano zemljino; 
- preprečiti nastanek požara; 
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- površje tal na mestu razlitja posipati z absorbentom in prekriti s PVC folijo, da se prepreči 
infiltracija padavin.  Absorbno snov po uporabi odstraniti tako, da se s tem ne onesnaži okolja; 

- v primeru razlitja nevarne snovi na utrjenih površinah je potrebno absorbent posipati na debelo 
po robovih razlitja, da se prepreči širjenje madeža; 

- v primeru razlitja nevarne snovi na raščenih tleh ali v gradbenih jamah je potrebno absorbent 
posipati na debelo po celotni površini madeža, onesnaženju pa dopustiti, da zavzame čim večjo 
površino in s tem plitvejšo infiltracijo onesnaženja; 

- o nesreči, pri kateri pride do onesnaženja zemljine, je potrebno obvestiti center za obveščanje; 
- izvajalec mora nemudoma izkopati onesnaženo zemljino ter jo odpeljati izven vodovarstvenega 

območja (na odlagališče nevarnih odpadkov, ali začasno na utrjeno in pokrito površino brez 
odtoka) in skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15). 

Med obratovanjem 

V nadaljevanju so po analizi tveganja povzeti splošni varnostni ukrepi, ki jih je potrebno dosledno 
upoštevati: 
 
Uporaba in skladiščenje nevarnih tekočin 
- za obrate, v katerih se nahajajo nevarne snovi v količinah in z lastnostmi, ki lahko pomenijo 

nevarnost večjih nesreč v skladu z merili Uredbe o preprečevanju večjih nesreč in zmanjševanju 
njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/16), je potrebno pridobiti Okoljevarstveno dovoljenje, s katerim 
se podrobneje določijo pogoji obratovanja. 

- skladiščenje zalog nevarnih snovi je na vodovarstvenem območju prepovedano. Skladiščenje 
nevarnih tekočin na območju je sprejemljivo zgolj za sprotne potrebe proizvodnega procesa in 
mora biti urejeno v skladu z Uredbo o skladiščenju nevarnih tekočin v nepremičnih skladiščnih 
posodah (Ur. l. RS, št. 104/09, 29/10 in 105/10). Kot sprotne potrebe proizvodnje smatramo 
količine 2-dnevne porabe posamezne nevarne snovi v proizvodnem procesu. Zaloge nevarnih 
snovi, ki presegajo sprotno porabo, se naj skladiščijo izven območja veljavnih vodovarstvenih 
režimov; 

- vsi nepremični rezervoarji nevarnih tekočin morajo biti izdelani z dvojno steno in opremljeni s 
senzorji za zaznavo puščanja primarne stene, ki v primeru puščanja sprožijo alarm; 

- vsi rezervoarji nevarnih tekočin morajo biti opremljeni z merilci količine v rezervoarju, zniževanje 
volumna v njih se mora zvezno primerjati s porabo v tehnološkem procesu; 

- skladiščenje nevarnih snovi v premičnih posodah mora biti urejeno tako, da so nevarne snovi, ki 
med seboj reagirajo, skladiščene v ločenih prostorih. Tla skladiščnih prostorov morajo biti 
izdelana vodotesno ter v dodani obliki, ki predstavljajo lovilno posodo brez odtoka, z oblogo 
nerjavečega jekla. V prostorih skladiščenja morajo biti inštalirani sesalna črpalka, cevovod in 
vedno prisotna prazna posoda, iz primernih materialov in volumna za prečrpavanje izlite nevarne 
snovi v skladišču; 

- vsi cevovodi nevarnih tekočin in plinov morajo biti opremljeni s senzorji tlaka in on-line povezani 
s kontrolnim centrom. Cevovodi morajo biti opremljeni z zapornimi ventili tako, da se ob zaznavi 
puščanja lahko takoj zapre in izolira poškodovani del cevi; 

- materiali cevovodov in revizijskih jaškov morajo biti izbrani z obzirom na korozijsko odpornost. 
Kovinski rezervoarji in cevovodi za pretakanje nevarnih snovi morajo biti opremljeni s katodno 
zaščito proti koroziji; Korozijsko odpornost je priporočljivo povečati s prevleko iz steklenih vlaken; 

- vsi rezervoarji morajo biti opremljeni s senzorji in alarmom proti prekomernemu polnjenju, 
točilne naprave pa s samodejnim zapornim stikalom za ustavitev dotoka. Dodatna zaščita se 
doseže s plavajočim plovcem, pritrjenim na zaklopni ventil. Ciljna raven polnjenja rezervoarjev 
mora biti pri 90 % celotnega volumna; 

- vsi rezervoarji nevarnih tekočin morajo biti opremljeni z lovilnimi posodami okoli polnilnega ustja 
in zajamejo tekočino v primeru, da pride do razlitja zaradi odklopa polnilne cevi; 
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- naprave za polnjenje hlapnih tekočin morajo biti opremljeni s sesalno napravo hlapov, katere se 
preko kondenzacije vrača v uporabo; 

- v bližini točilnih mest morajo biti prisotna absorpcijska sredstva za pivnanje manjših razlitij. Za 
večja razlitja mora biti prisotna oprema in primerne posode za prečrpavanje razlitja s strani 
usposobljenih oseb, ki ravnajo v skladu s predhodno izdelanimi Navodili intervencije v primeru 
razlitja za vsako vrsto nevarnih tekočin, prisotnih na območju; 

- v objektih s prisotnimi eksplozivnimi oz. vnetljivimi tekočinami se mora dosledno upoštevati 
ukrepe, določene z Elaboratom eksplozijske ogroženosti in Elaboratom požarne varnosti. 

 
Cevne povezave za pretakanje nevarnih snovi: 
- vsi cevovodi nevarnih tekočin in plinov morajo biti opremljeni s senzorji tlaka in on-line povezani 

s kontrolnim centrom. Cevovodi morajo biti opremljeni z zapornimi ventili tako, da se ob zaznavi 
puščanja lahko takoj zapre in izolira poškodovani del cevi; 

- materiali cevovodov in revizijskih jaškov morajo biti izbrani glede korozijske odpornosti v 
splošnem in glede na agresivnost nevarnih fluidov ali njihovih kondezov; 

- revizijski jaški morajo biti izdelani v vodotesni izvedbi; 
- s podzemnimi posegi in objekti ne bo zmanjšana transmisivnost vodonosnika oziroma ne bo 

zmanjšana prostornina vodonosnika ali presekan tok podzemne vode. 
 
Odpadne vode: 
- cevovodi odpadnih voda morajo biti pred uporabo testirani na vodotesnost; 
- iztoki odpadnih voda morajo biti redno vzorčeni in analizirani v skladu s področnimi predpisi, ki 

določajo izvajanje monitoringa odpadnih voda za vsako vrsto odpadnih voda; 
- v primeru zaznave poškodb cevovodov odpadne vode oz. iztekanja le-te je treba takoj ustaviti 

uporabo poškodovanega odseka in ga do sanacije nadomestiti s prečrpavanjem voda po obhodu; 
- odvajanje odpadnih voda iz parkirišč in manipulativnih površin mora biti urejeno preko ustrezno 

dimenzioniranih usedalnikov in standardiziranih lovilcev olj (SIST EN 858-2). Sistem odvodnje in 
čiščenja odpadnih voda iz parkirišč in manipulativnih površin mora biti redno vzdrževan in vsaj 
enkrat letno pregledan s strani pooblaščene osebe za tehnični pregled tovrstnih sistemov; 

- odpadna voda iz industrijskih čistilnih naprav se lahko odvaja v javno kanalizacijo le, če parametri 
ne odstopajo od dovoljenih za komunalno odpadno vodo. 

 
Zunanje površine: 
- vse povozne površine, namenjene transportu, skladiščenju avtomobilov in  parkirišča morajo biti 

asfaltirane in obdane z robniki primerne višine, ki onemogočajo razlitje morebitnih onesnaženj 
večjih razsežnosti izven teh površin. Stiki med asfaltirano površino in robniki morajo biti 
zatesnjeni. 

- pokrovi revizijskih jaškov na asfaltiranih površinah morajo biti vodotesni; 
- uporabljena zvrst asfalta mora zagotavljati najmanjšo možno vodoprepustnost; 
- za zatravljene površine na zunanji strani robnikov morajo biti v širini vsaj 3 m in debelini 0,5 m 

vgrajene zemljine zelo nizke prepustnosti (zbit meljno-glinen pokrov), da se prepreči infiltracija 
nevarnih snovi, na te površine prinesena z razprševanjem onesnažene meteorne vode iz 
tlakovanih površin ali pljuskom nevarne tekočine ob morebitni nesreči; 

- uporaba fitofarmacevtskih sredstev na območju ni dovoljena. 
- zunanja ureditev mora s prostorsko situacijo objektov ter manipulativnih površin transporta in 

hranjenja nevarnih tekočin zagotavljati varnost pred onesnaženjem tudi vseh površinskih voda 
oziroma odvodnikov na območju, kar mora biti razvidno iz simulacij velike nesreče kjerkoli na teh 
površinah. 
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Industrijski železniški tir: 
- pri gradnji in obratovanju industrijskega tira je potrebno dosledno upoštevati Pravilnik o 

zgornjem ustroju železniških prog (Ur. l. RS, št. 92/10 in 38/16) in Pravilnik o spodnjem ustroju 
železniških prog (Ur. l. RS, št. 93/13); 

- kadar so na industrijskem tiru vagoni s posodami za prevoz tekočin in plinov naloženi z nevarnimi 
snovmi, morajo biti uvedeni posebni zaščitni ukrepi v skladu s predpisi, ki urejajo prevoz 
nevarnega blaga; 

- industrijski tiri in postajališče mora biti izvedeno v asfaltni ali betonski izvedbi z robniki ter brez 
nezatesnjenih stikov. Z izvedbo ustreznih nagibov utrjenih površin mora biti morebitnemu 
katastrofalnemu razlitju omogočeno prelitje iz postajališča na del asfaltiranega območja, npr. 
namenjenemu parkiranju, ter hkratno zaprtje meteorne odvodnje iz parkirišča na lovilce olj, da je 
mogoče izvesti učinkovito sanacijo, preden pride do stika onesnaženja s tlemi; 

- infiltracija meteornih voda v podzemlje na območju industrijskih tirov ni dopustna. Odvodnja 
meteornih voda iz železniških tirov na območju industrijskega postajališča mora biti urejena 
preko lovilcev olj, sami tiri pa izvedeni v vodotesni izvedbi. 

 
Prenosni plinovod: 
- pri gradnji in obratovanju prenosnega plinovoda je potrebno dosledno upoštevati določbe 

Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z največjim 
delovnim tlakom do vključno 16 barov (Ur.l. RS, št. 26/02, 54/02 in 17/14 – EZ-1); 

- med gradnjo plinovoda bo izvajalec opravil geodetsko snemanje vrha plinovodne cevi in koto 
terena nad njo, geodetsko snemanje zvarov z označitvijo v skladu z označbami iz varilne knjige, 
podatke o debelini cevi, podatke o izolaciji in vse druge spremembe na cevi, geodetsko snemanje 
podzemnih in nadzemnih komunalnih vodov na trasi plinovoda z opisom izvedene zaščite 
komunalnega voda, geodetsko snemanje zaščit plinovodne cevi (vrsta zaščite, začetek in konec), 
in vsa ostala geodetska dela za izdelavo projekta izvedenih del in dela, ki jih zahteva izvajalec 
montažnih del; 

- po zaključku vseh del bodo tako na območju polaganja plinovoda kot tudi na območju začasnih 
gradbiščnih površin (deponije materiala, začasni gradbiščni objekti itd.) zemljišča sanirana do 
enakega stanja in kvalitete, kot so bila pred gradbenim posegom. Če bo potrebno, se bodo 
zemljišča kultivirala z obnovitvijo rodovitne zemlje in posejala s travo; 

- pred samim začetkom obratovanja plinovoda morajo biti izvedene naslednje kontrole: kakovosti 
varilskih del, presoja varne izvedbe konstrukcije, trdnostni tlačni preizkus, preizkus tesnosti, 
kontrola izolacije in korozijske zaščite, kontrola pravilnosti delovanja ter nastavitev regulacijskih 
in varnostnih elementov, ter kontrola ob zagonu objekta. 

 
Zbiranje odpadkov: 
- zbiranje nenevarnih odpadkov je na območju dovoljeno zgolj na temu namenjenemu prostoru z 

utrjenimi tlemi brez odtoka in nadstreškom; 
- zbiranje nenevarnih odpadkov mora biti ločeno glede na vrsto odpadka, odpadki se odlagajo v 

zbirne posode – kesone; 
- odvoz odpadkov se mora izvajati redno, tako da je na območju najmanjša možna količina zbirnih 

posod. 
 
Ponikanje meteornih voda v podzemne vode: 
- ponikanje meteornih odpadnih voda je dovoljeno zgolj posredno, preko vsaj 2 m nezasičene cone 

vodonosnika, pri čemer je potrebno upoštevati izračunan dvig gladine podzemne vode zaradi 
samega ponikanja; 
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- vse meteorne odpadne vode morajo biti predhodno očiščene, vode s strešnih površin s tokom 
preko peskolovov, s tlakovanih površin pa preko standardiziranih lovilcev olj; za strešne površine 
morajo biti uporabljeni materiali, ki ne ogrožajo kvaliteto podzemnih voda; 

- pri načrtovanju, projektiranju in gradnji lovilcev olj mora investitor izbrati takšno zasnovo in 
tehnične rešitve, ki ob sprejemljivih stroških zagotavljajo čim manjši vpliv da ne bo prišlo do na 
onesnaženosti tal ter ne bo vpliva na kemijsko ter ekološko stanje voda;  

- upravljavec lovilca olj mora ob okvari lovilca ali ob stanju v usedalnikih teh naprav, ki lahko 
povzroči čezmerno onesnaženost padavinske odpadne vode na iztoku, sam takoj začeti z 
izvajanjem ukrepov za odpravo okvare in zmanjšanje čezmernega onesnaževanja; 

- upravljavec mora inšpektorju, pristojnemu za varstvo okolja, prijaviti vsak izpad lovilca olj, ki 
povzroči čezmerno onesnaženost padavinske odpadne vode na iztoku; 

- upravljavec  mora zagotavljati meritve onesnaženosti padavinske odpadne vode iz lovilcev olj na 
iztoku v obsegu, kot velja za odvajanje očiščenih meteornih voda iz javnih cest (Prilogi 2 in 3 
Uredbe o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest (Ur. l. RS, št. 47/05). 

- za ponikanje očiščenih meteornih voda poleg ponikovalnic lahko uporabijo infiltracijski jarki, 
nadzemna ali podzemna ponikovalna polja, pri čemer mora biti s tehničnimi rešitvami preprečen 
dotok kakršnihkoli ostalih odpadnih voda, ki izvirajo znotraj območja ali s sosednjih zemljišč, v 
objekte ponikanja. Pri tem mora biti zagotovljen pogoj iz prve alineje tega odstavka; 

- v kolikor je to tehnično izvedljivo ob upoštevanju ekonomsko upravičenih stroškov, se v primeru 
kombinacije različnih rešitev, očiščene odpadne vode s tlakovanih površin prioritetno ponikajo 
preko objektov, ki zagotavljajo večjo debelino neomočenega sedimenta. Preko njih je 
priporočljivo ponikati tudi prvi val meteorne vode s strešnih površin, če tehnične rešitve to 
omogočajo. 

- Ponikalni sistemi naj imajo vgrajeno možnost zapore sprejemanja onesnažene površinske vode, ki 
bi nastala ob gašenju objektov z nevarnimi snovmi, ali razlitja nevarnih snovi po površinah, ki bi 
jih izpiral dež. 

 
Ukrepi v primeru razlitja v času obratovanja (ekološka nesreča) 
Pred uporabo načrtovanega objekta, mora investitor vzpostaviti organizacijsko infrastrukturo, s 
katero bo lahko saniral eventuelno ekološko nesrečo in v roku 2 let po izdaji uporabnega dovoljenja 
izvedbo infrastrukture. V analizi tveganja je podana tveganje za ekološko nesrečo, le to je 
sprejemljivo pod pogojem izvedbe omilitvenih ukrepov. V črnem scenariju obstaja tveganje za  
izklopitev ali omejeno rabo vodnega vira Dobrovce. Omilitveni ukrep se sestoji iz naslednjih aktivnosti 
investitorja: 
- izdelati ustrezne raziskave, s katerimi opredeli rezervni vodni vir 
- zagotoviti prostorsko izvedbeni akt za izbrani rezervni vodni vir 
- zagotoviti dokazila za razpolaganje z zemljišči za nadomestni vodni vir 
 
Če pride do izliva nevarnih tekočin na območju je prednostna naloga preprečiti izpiranje razlitja v 
podzemne ali površinske vode ter kanalizacijsko omrežje in kar se da varno in hitro povrniti 
onesnažene površine za prvotni namen uporabe. Zato je nujno zadržanje velikih razlitij v samih 
objektih ter na vodotesnih zunanjih površinah. Prioritetno je potrebno ta vidik vključiti v projektiranje 
detajlov objektov in manipulativnih površin. Učinkovitost posameznih projektiranih tehničnih rešitev 
posameznih objektov in naprav ter izvedbe manipulativnih površin, v/na katerih se 
nahajajo/prevažajo nevarne snovi, je potrebno preveriti z Analizo tveganja za onesnaženje 
podzemnih voda.  

Strokovno načrtovani ukrepi sanacije v primeru razlitja morajo biti podani v Programu intervencije, 
njihova učinkovitost pa preverjena s simulacijami razlitij kjerkoli na transportnih in skladiščnih 
površinah nevarnih tekočin. Za interventno ukrepanje in sanacijo mora biti na območju stalno 
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prisotna za ukrepanje usposobljena ekipa, ki se lahko dopolni z zunanjimi, pogodbeno vezanimi 
organizacijami. 

Za primer infiltracije nevarnih tekočin v tla je investitor dolžan nemudoma izvesti ukrepe za 
spremljanje širjenja in sanacijo onesnaženja podzemnih voda. Ti ukrepi obsegajo vzorčenje 
onesnaževala v nezasičeni coni vodonosnika ter vzorčenje podzemnih voda, izčrpavanje onesnažene 
podzemne vode, remediacijo onesnaženja ter opazovanje učinkovitosti ukrepanja v dolvodni smeri. 
Za učinkovitost sanacije je bistven čas ukrepanja, zato je potrebno predhodno izdelati vse potrebne 
strokovne podlage in pridobiti dovoljenja za takojšno izvedbo ukrepov. Sanacija se lahko zaključi zgolj 
na podlagi potrditve s strani Direkcije za vode RS. Če kemijsko stanje podzemne vode v dolvodni 
smeri ne izkazuje učinkovite sanacije, je potrebno ukrepe s črpanjem podzemne vode nemudoma 
razširiti, hkrati pa pristopiti k izvedbi rezervnega vodnega vira. 

Za primer onesnaženja podzemnih voda zaradi razlitja nevarne tekočine, pri katerem ukrepi zaradi 
količine, lastnosti nevarnih snovi ali zakasnelega ukrepanja ne učinkujejo, je torej kot skrajni ukrep 
potrebno načrtovati nadomestni vodni vir, s katerim je omogočena nemotena vodooskrba 
prebivalstva. Za ta namen je investitor dolžan pred izdajo Obratovalnega dovoljenja izdelati 
Hidrogeološke strokovne podlage za zagotovitev nadomestnih količin pitne vode ter Študijo 
izvedljivosti izvedbe nadomestnega vodnega vira, najkasneje v roku enega leta po razlitju pa 
pristopiti k izvedbi nadomestnega vodnega vira. Iz scenarijev te Analize tveganja namreč izhaja, da je 
onesnaženje podzemne vode katastrofalnih razsežnosti, pri katerem je učinkovitost ukrepanja na 
območju razlitja lahko nezadostna, mogoče zgolj v času obratovanja, ne pa tudi gradnje.  

Vzporedni ukrep zgoraj navedenim je izvajanje rednega monitoringa kakovosti podzemnih voda, ki ga 
je v primeru razlitja potrebno razširiti z dodatnimi opazovalnimi mesti. Več o tem je v poglavju 
3.4.3.3.4. 

Za primer onesnaženja mora biti predhodno izdelan Program interventnih ukrepov, katerega sestavni 
del so poleg tehnične izvedbe in merjenih parametrov glede na vrsto onesnaženja tudi hierarhija 
ukrepov ter merila za izbiro ukrepov s pripadajočo metodo nadzora učinkovitosti ukrepanja. Splošni 
ukrepi ob morebitnem razlitju goriva, motornega olja oz. hidravličnih tekočin: 
- mesto nesreče ustrezno zavarovati in označiti; 
- po možnosti takoj odstraniti vso kontaminirano zemljino; 
- preprečiti nastanek požara; 
- površje tal na mestu razlitja posipati z absorbentom in prekriti s PVC folijo, da se prepreči 

infiltracija padavin; 
- glede na značilnosti absorbne snovi (ko je zasičena spremeni barvo) absorbno snov odstraniti 

tako, da se s tem ne onesnaži okolja; 
- v primeru razlitja nevarne snovi je potrebno absorbent posipati na debelo po robovih razlitja, da 

se prepreči širjenje madeža; 
- o nesreči, pri kateri pride do onesnaženja zemljine, je potrebno obvestiti center za obveščanje; 
- izvajalec mora nemudoma izkopati onesnaženo zemljino ter jo odpeljati izven vodovarstvenega 

območja (na odlagališče nevarnih odpadkov, ali začasno na utrjeno in pokrito površino) in 
skladno z Uredbo o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15). 

3.4.1.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

V okolici hoških gramoznic je v preteklosti že bila izdelana mreža opazovalnih vrtin. Teh vrtin, v 
kolikor se katera izmed njih nahaja na obravnavanem območju, ni dopustno odstraniti brez 
nadomestitve z novo vrtino v neposredni bližini.  

Ne glede na varnostne in omilitvene ukrepe se na večjih in strnjenih industrijskih območjih lahko 
pričakuje sled dejavnosti na kakovostnih parametrih podzemne vode. Do takšnih obremenitev voda 
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lahko prihaja neposredno z izlivi oziroma izpiranjem s površja ali posredno z razpršenim vnosom na 
širšem območju, tudi posredno s spiranjem onesnaženega zraka v tla. Pri tem ima pomembno vlogo 
samočistilna funkcija tal, ki z degradacijo in adsorpcijo nevarnih snovi v sledovih preprečuje njihovo 
migracijo do gladine podzemne vode. Tudi sam medzrnski vodonosnik ima, sicer omejeno, 
samočistilno sposobnost, tako da manjše obremenitve ne dosežejo večje prostorske razsežnosti, 
temveč se absorbirajo že na ožji lokaciji. Glavni namen monitoringa podzemnih voda ni nadzor 
morebitnih razlitij, temveč dolgoročno spremljanje vpliva manjših in neizbežnih obremenitev na 
območju z industrijsko dejavnostjo. Kljub temu je opazovalna mesta smiselno postaviti v dolvodno 
smer kritičnih mest potencialnih iztekanj nevarnih snovi. Ob morebitnih razlitjih ali zaznanih indicih 
iztekanja je monitoring mrežo potrebno nemudoma dopolniti z dodatnimi opazovalnimi vrtinami na 
teh območjih in sicer v takšni izvedbi, ki omogočajo inštalacijo potopne črpalke za črpanje do 10 litrov 
podzemne vode v sekundi. 

Izvedbo opazovalnih vrtin je smiselno kombinirati s potrebnimi dodatnimi hidrogeološkimi 
raziskavami za pojasnitev lokalnih smeri in hidrodinamskih značilnosti vodonosnika ter 
geomehanskimi raziskavami temeljnih tal. Zato je z analizo tveganja predlagana vzpostavitev mreže 
monitoringa podzemnih voda, ki je prikazana na spodnji sliki. Lokacije opazovalnih vrtin so označene 
z zeleno, raziskovalnega vodnjaka pa z modro barvo. 

 
Slika 23: Predlog piezometrske mreže za opazovanje kakovostnega stanja podzemnih voda 
 
Predlog vrtin za namen lokalnih hidrogeoloških raziskav, ki se tekom izvedbe lahko nekoliko 
prostorsko korigirajo v skladu s sprotnimi rezultati vrtanja, in monitoringa podzemnih voda zajema 
izvedbo vodnjaka in 8 opazovalnih vrtin z namenom: 
- dve opazovalni vrtini za merjenje kakovosti zalednih voda na zahodnem robu območja; 
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- ena opazovalne vrtine za opazovanje kakovostnega in količinskega vpliva gramoznice na 
podzemno vodo na območju ter spremljanje kakovosti podzemne vode v okolici otoka za zbiranje 
odpadkov; 

- tri opazovalne vrtine za kakovosti podzemnih voda v okolici objektov lakirnice (1. faza gradnje), 
energetske oskrbe z industrijskimi železniškimi tiri v zaledju ter parkirišč z garažno hišo; 

- ena raziskovalno/opazovalna vrtina na južnem robu območja za dopolnitev poznavanja lokalne 
strukture vodonosnika in smeri pretakanja podzemnih voda; 

- vodnjak s pripadajočim piezometrom za kakovostno izvedbo črpalnega poizkusa z namenom 
določitve prepustnosti in transmisivnosti vodonosnika na ožjem območju. Vodnjak je hkrati 
primeren za občasno vzorčenje podzemne vode ob znatnem črpanju, s katerim se zagotovi 
nadzor nad kakovostnim stanjem pretežnega območja lakirnice in transportne poti k njej. 

Za zadnjo fazo, v kolikor do nje pride, bo potrebno mrežo opazovalnih vrtin dopolniti na podlagi tedaj 
znanih rezultatov hidrogeoloških raziskav. 

Za namen dolgoročnega opazovanja vplivov ter spremljanja ključnih parametrov potencialnega 
onesnaženja v podzemni vodi bo po izvedenih dodatnih hidrogeoloških raziskavah potrebno izdelati 
Program monitoringa kakovostnega in količinskega stanja podzemnih voda na vplivnem območju 
potencialnih obremenitev s strani nameravanega plana. Program monitoringa ter izvedba 
opazovalnih mest morata biti opravljena do izdaje gradbenega dovoljenja. Oblikovanje programa 
monitoringa obremenitev podzemnih voda lahko temelji zgolj na podlagi prostorsko konkretno 
umeščenih objektov in dejavnosti ter poznani mikrolokaciji, količini in vrsti nevarnih snovi na 
območju ter lokalnih smeri in hitrosti toka podzemne vode. Zato bo potrebno ustreznost Programa 
monitoringa podzemnih voda ob morebitnih spremembah situacije objektov sproti preverjati in po 
potrebi ažurirati. V programu monitoringa se na podlagi rezultatov predhodnih hidrogeoloških 
raziskav določi merilna mesta, pogostnost in način vzorčenja in nabor parametrov po metodologiji, 
kot jo za spremljanje količinskega in kakovostnega stanja teles podzemne vode uporablja Agencija RS 
za okolje (Pravilnik o monitoringu podzemnih voda, Ur. l. RS, št. 31/09).  

Z vidika neposrednih vplivov na količinsko in kakovostno stanje vodnih zalog Dravskega polja na 
območju vodovarstvenih režimov je potrebno vzpostaviti monitoring za ugotovitev ničelnega stanja 
ter spremljanja sprememb po izgradnji prenosnega plinovoda. V analizi tveganja so predvidene 4 
opazovalne vrtine premera DN100 na medsebojni razdalji 500-600 m, ki bodo omogočale strokovno 
izvedbo vzorčenja in morajo biti izvrtane do neprepustne podlage. Za izvajanje monitoringa je 
predvideno zvezno spremljanje gladin in osnovnih fizikalno-kemijskih parametrov (temperatura in 
elektroprevodnost vode) v obdobju 5 let po izgradnji. Predlagana izvedba opazovalnih vrtin se 
kombinira z geomehanskimi preiskavami na neposrednem območju trase plinovoda.  
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Slika 24: Predlog opazovalnih vrtin ob trasi prenosnega plinovoda 

Opazovalne vrtine so locirane tako, da je omogočena: 
- prevera najvišje gladine podzemne vode na mestih brez ustrezno preverjenih hidrogeoloških 

podatkov ter morebitnih visečih gladin 
- zaznava povečanja infiltriranih količin površinske vode, ki se akumulira oziroma pretaka v jarku 

plinovoda 
- prevera predpostavljene smeri toka podzemne vode in zaznava njena spremenljivosti z ozirom na 

vodno stanje 
- Uporaba podatkov izvrtanin za geomehanske preiskave. 

Zraven monitoringa podzemnih voda predlagamo, da se na v času gradnje ugotovljenih kritičnih 
mestih z enostavnimi rešitvami omogoči spremljanje morebitne talne vode v zasipu plinovoda. 

3.4.1.4 Viri 
 
- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in 

dopolnitev OPN Hoče – Slivnica (IEI d.o.o., Maribor, november 2016, št. proj. 6-16178) 
- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce zaradi gradnje 

prenosnega plinovoda in MRP IC Hoče (IEI d.o.o., Ljubljanska 9, 2000 Maribor, december 2016) 
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3.4.2 Okoljski cilj: dobro stanje površinskih voda 

3.4.2.1 Obstoječe stanje 

Predvideni plan tangira površinski vodotok Polanski potok, ki je razvrščen v vodno telo Sl35172VT 
UVT Kanal HE Zlatoličje v področju Drava in je vodotok 2. reda, za katere velja priobalno zemljišče 5 
m. Z vidika kategorizacije urejanja vodotokov spada Polanski potok v vodotok 3. razreda, tehnično 
urejen vodotok. 

Polanski potok izvira na Slivniškem Pohorju in s svojimi pritoki teče v smeri proti vzhodu in se na 
območju Miklavža steka v Kanal HE Zlatoličje. Na območje predvidenega plana priteče z zahodne 
strani pod železniško progo Maribor - Ljubljana kot tehnično urejen vodotok 3. razreda in se usmeri 
proti SV, kjer po okoli 500 m zapusti predviden plan. 

Na Atlasu okolja ARSO je potek vodotoka sicer prikazan v smeri SZ proti gramoznici, kjer zavije v 
smeri JV, vendar v naravi ta potek vodotoka ne obstaja, ampak zavije proti SV in poteka nad 
gramoznico in naprej v kanal HE Zlatoličje. Na sliki 25 je prikazan domnevni potek vodotoka (rjava 
linija) in potek vodotoka v naravi (modra linija). Na sliki 26 pa razvidno da Polanski potok ne poteka 
po liniji kot je vrisano v atlasu okolja. 

 
Slika 25: Dejanski potek vodotoka Polanski potok in kategorizacija urejanja vodotoka 
(Vir. Atlas okolja) 
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Slika 26: Dejanski potek vodotoka Polanski potok na območju posega (Vir. Atlas okolja) 

Kakovost stanja površinskih voda - ARSO, se spremlja izven območja plana. Mesto vzorčenja, 
prikazano na sliki 27, je kanal HE Zlatoličje – Prepolje  (X= 145547, Y= 558942) in je oddaljeno okoli 
7.500 m JZ (dolvodno) od območja plana. 

 
Slika 27: Mesto vzorčenja MOP ARSO (Vir. Atlas okolja) 
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Na osnovi ocene stanja rek v letu 2013 je kemijsko stanje vodnega telesa površinske vode, UVT Kanal 
He Zlatoličje, na predvidenem planu, ocenjeno za »dobro kemijsko stanje«. Dobro kemijsko stanje 
pomeni, da reke niso obremenjene s prednostnimi snovmi, oz. ne presegajo okoljskih standardov 
kakovosti. Okoljske standarde kakovosti za prednostne in prednostno nevarne snovi določa Direktiva 
2008/105/ES o okoljskih standardih kakovosti, ki je prenesena v nacionalni pravni red z Uredbo o 
stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13). 

Vrednotenje ekološkega stanja rek v letih 2009-2013  je bilo izvedeno na podlagi bioloških elementov 
kakovosti, splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti in posebnih onesnaževal. Ekološko stanje 
rek na podlagi fitobentosa in makrofitov se je vrednotilo glede na Saprobni indeks (SI), Trofični indeks 
(TI) in Indeks rečnih makrofitov (RMI). Stanje na podlagi bentoških nevretenčarjev se je vrednotilo 
glede na slovensko verzijo Saprobnega indeksa (SIG3) in glede na Slovenski multimetrijski indeks 
hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti (SMEIH). Stanje na podlagi rib se je 
vrednotilo glede na Slovenski indeks za vrednotenje ekološkega stanja rek na podlagi rib (SIFAIR). 
Indeksa SMEIH in SIFAIR še nista razvita za vse ekološke tipe rek. Na podlagi indeksov SI in SIG3 se 
vrednoti predvsem vpliv obremenitev voda z organskimi snovmi, na podlagi indeksov TI in RMI 
predvsem vpliv evtrofikacije voda in spremenjene rabe zemljišč v prispevnem območju vodotoka ter 
na podlagi indeksov SMEIH in SIFAIR predvsem vpliv spremenjenih hidromorfoloških značilnosti 
vodotokov, pregrad in spremenjene rabe zemljišč. 

Končno ekološko stanje za vodno telo kanal HE Zlatoličje – Prepolje  za obdobje 2009-2013 je 
ocenjeno za »dobro ekološko stanje«.   

3.4.2.1.1 Veljavni pravni režimi 
 
Za površinske vode so opredeljeni posebni režimi s predpisi: 
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 

41/04-ZVO-1), 
- Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v 

bazenih (Ur. l. RS, št. 59/15). 

Z vidika navedenih predpisov na vplivnem območju predvidenega plana ni odsekov površinskih vod s 
posebnim režimom. 

3.4.2.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.4.2.2.1 Izhodišča 

Okoljski cilj predvidenega plana je zagotovitev izvajanja predvidenega plana, ki ne bo pomembno 
vplival na poslabšanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih vodotokov. 
Za oceno vplivov izvedbe plana na okoljske cilje za površinske vodotoke na vplivnem območju 
predmetnega plana so uporabljeni predpisi, s katerimi je opredeljeno njihovo kemijsko in ekološko 
stanje, skladno z Zakonom o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 
57/12, 100/13, 40/14 in 56/15): 
- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10 in 96/13),  
- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 

41/04-ZVO-1),  
- Pravilnik o določitvi površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 

28/05), 
- Pravilnik o minimalnih higienskih zahtevah, ki jih morajo izpolnjevati kopališča in kopalna voda v 

bazenih (Ur. l. RS, št. 59/15). 
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Ocena vplivov plana na stanje vodotokov je izdelana na osnovi podatkov o obstoječem stanju 
vodotokov, podatkov iz razpoložljive tehnične dokumentacije in na osnovi terenskega ogleda 
območja plana. Vplivi plana so analizirani z vidikov morfoloških lastnosti ter ekološkega in kemijskega 
stanja.  

Vplivi na morfološke lastnosti površinskih vodotokov so ocenjeni na osnovi predvidenih vplivov plana 
na hidrografskih območjih vodotokov, ki imajo za posledico spremembo - poslabšanje ekološkega in 
kemijskega stanja vodotokov (na primer, regulacije vodnih tokov so ocenjene kot poseg plana z 
največjimi vplivi na spremembo morfoloških, posledično ekoloških in kemijskih lastnosti vodotokov). 

3.4.2.2.2 Merila in metode vrednotenja 

Indikativni kazalec vplivov predmetnega plana na stanje površinskih vodotokov je ogroženost 
površinskih voda, ki se izrazi s statusom ogroženosti vodnega telesa površinske vode in pomembnih 
sprememb oz. poslabšanja morfoloških značilnosti površinskih voda. 

Vodotoke se ovrednoti v skladu z metodologijo kategorizacije urejanja vodotokov (po morfoloških 
lastnostih), ki glede na naravnost struge razvršča vodotoke v 4 razrede (od 1 - naravnih do 4 - togo 
urejenih vodotokov). Podatki o kategorizaciji vodotokov so na voljo na NV atlasu na spletni strani 
ARSO tudi za manjše vodotoke. Če slučajno vodotok v območju plana ni zajet v NV atlasu, je možno 
kategorijo določiti na terenskem ogledu in v skladu z metodologijo. 
Za vrednotenje vplivov plana na okoljski cilj so ključni naslednji dejavniki: 
- vplivi plana na morfološko spremembo strug vodotokov, 
- ohranitev ali izboljšanje ekološkega in kemijskega stanja površinskih vodotokov. 
 

Cilji Kazalec Vrednotenje 

Ohraniti ali 
izboljšati 
morfološke 
lastnosti 
površinskih 
vodotokov.  
 
 
Zagotoviti oz. 
ohraniti ekološko in 
kemijsko stanje 
površinskih 
vodotokov.  
 

Sprememba 
(ekološkega in 
kemijskega) stanja 
vodotoka, kar pomeni 
spremembe v geogenih 
fizikalno-kemijskih 
lastnosti in 
obremenitve s snovmi, 
ki niso geogenega 
izvora.  
Na osnovi obstoječih 
podatkov ni mogoče 
natančno vrednotiti  
izbranega kazalca, zato 
smo izbrali posredni 
kazalec, sprememba 
morfoloških lastnosti 
vodotoka.  
Ker plan poteka preko 
vodotokov, ocenjujemo 
trajni neposredni vpliv 
zaradi novega posega 
med gradnjo in trajni 
daljinski vpliv med 
obratovanjem. 

A – ni vpliva / pozitiven vpliv: Izvedba plana ne bo 
nikjer spremenila (poslabšala) morfoloških lastnosti 
vodotokov ali pa jih bo izboljšala – v slednjem primeru 
bo vodotok na območju plana po njegovi izvedbi, 
uvrščen v višji razred.  
B – nebistven vpliv: Izvedba plana ne bo vplivala na 
vodotoke do take mere, da bi prišlo do trajnih 
sprememb (poslabšanja) morfoloških lastnosti.  
C – nebistven vpliv zaradi upoštevanja omilitvenih 
ukrepov: Izvedba plana ne bo vplivala na morfološko 
stanje vodotokov do take mere, da bi bilo stanje 
spremenjeno, zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov. 
D – bistven vpliv: Izvedba plana bo vplivala na 
morfološko stanje vodotoka do take mere, da bo stanje 
spremenjeno, prvotno morfološko stanje se bo 
poslabšalo za en razred.  
E – uničujoč vpliv: Izvedba plana bo vplivala na 
vodotoke do take mere, da bo morfološko stanje trajno 
spremenjeno – degradacija morfološkega stanja 
vodotokov 1 in 2 razreda do stanja toge oz. tehnične 
ureditve vodotoka.  
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3.4.2.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.4.2.3.1 Opredelitev vplivov plana 

V okviru izvedbe predvidenega plana bo potrebna prestavitev Polanskega potoka na območju plana 
zahodno in severno od območja. Trasa prenosnega plinovoda, ki se prične znotraj platoja zaporne 
postaje zapornega ventila na desnem bregu kanala srednje Drave v Zlatoličju, po izhodu iz platoja 
sledi poteku Hočkega potoka s katerim poteka vzporedno do letališča Maribor, kjer se od struge 
oddalji in po trasi ceste preide na območje EUP SL20.  

Osnovno izhodišče za oceno vplivov obravnavanega plana glede na kriterije »priobalnega pasu« 
določeno z Zakonom o vodah (ZV-1) (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04-ZZdrl-A, 41/04-ZVO-1, 57/08 in 57/12, 
100/13, 40/14 in 56/15), je lega območja posega na površinskih vodotokih in oz. po neposrednem 
vodo prispevnem območju posameznih vodotokov, kar pomeni v času obratovanja možne vplive 
zaradi vtoka padavinskih odpadnih voda iz površin železniške proge v vodotok. 
Zaradi umestitve predvidenega plana v prostor bo potrebna prestavitev vodotoka v dolžini okoli 
500m. Z vidika ocene sprejemljivosti predvidenega plana sta pomembna dva vpliva:  
- neposredni vpliv v času gradnje oz. prestavitve potoka in gradnje prenosnega plinovoda 
- daljinski vpliv zaradi obratovanja plana. 

Vpliv v času gradnje (prestavitev Polanskega potoka in gradnja prenosnega plinovoda v trasi 
vzporedni s Hočkim potokom) ocenjujemo kot neposredni trajni nebistven vpliv ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov  – ocena C. 

Zaradi plana v času obratovanja ne pričakujemo poslabšanja obstoječega stanja, saj je odvajanje 
padavinskih vod v vodotoke načrtovano preko peskolovov in lovilcev olj, komunalnih in tehnoloških 
odpadnih vod v kanalizacijo, zaključeno z obstoječi komunalno čistilno napravo (137a člen OPN-SD2). 

Vpliv obratovanja na površinske vode ocenjujemo kot trajni daljinski nebistven vpliv – ocena B. 

3.4.2.3.2 Presoja vplivov plana 
 
Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Ohraniti ali izboljšati morfološke lastnosti 
površinskih vodotokov.  
Zagotoviti oz. ohraniti ekološko in kemijsko stanje 
površinskih vodotokov 

C - nebistven vpliv zaradi upoštevanja 
omilitvenih ukrepov  
C - nebistven vpliv zaradi upoštevanja 
omilitvenih ukrepov 

Skupna ocena je opredeljena po principu maksimiranja ovrednotenih ocen posameznih kazalcev za 
največji možen vpliv plana na doseganje okoljskega cilja, povezanega s površinskimi vodami.  

Okoljska cilja: »Ohraniti ali izboljšati morfološke lastnosti površinskih vodotokov« in »Zagotoviti oz. 
ohraniti ekološko in kemijsko stanje površinskih vodotokov« bosta zaradi upoštevanja omilitvenih 
ukrepov dosežena. 

3.4.2.3.3 Omilitveni ukrepi 

Posege v vode, vodna in priobalna zemljišča je treba načrtovati in izvajati v skladu z določili Zakona o 
vodah tako, da se ne poslabšuje stanje voda, se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, 
ohranjanje naravnih procesov ter naravnega ravnovesja vodnih in obvodnih ekosistemov. Prestavitev 
vodotoka bo izvedena izven območja plana oz. enote urejanja prostora SL20, to je po zahodni strani 
železniške proge. V predlogu OPN-SD2 je treba opredeliti ustrezno površino namenske rabe 
površinskih vod (VC), ki bo zagotovila možnost oblikovanja hidravlično ustrezne struge in priključitev 
na strugo Novega Hočkega potoka. Predlagamo, da se na območju prestavitve do sedaj tehnično 
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urejenega Polanskega potoka (razred 3) vodotok uredi vsaj v enakem razredu ali v nižjem - sonaravno 
urejen vodotok (razred 2). Za izvedbo omilitvenega ukrepa je zadolžen pripravljavec plana, nadzor 
nad uspešnostjo omilitvenega ukrepa je nosilec urejanja prostora MOP. 

Pri izvedbi prenosnega plinovoda je potrebno preprečiti oz. omejiti negativne vplive na vzporedno 
potekajoč Hočki potok. Trasa plinovoda mora potekati v skladu s predpisi, ki urejajo odmike od 
vodnega zemljišča oziroma od zgornjega roba brežine vodotoka, da ne pride do lokalnega zožanja 
struge, ogrožanja stabilnosti vodnih in priobalnih zemljišč, oviranja normalnega pretoka vode in da se 
omogoča izvajanje vzdrževalnih del na vodnem in priobalnem zemljišču. Ukrepi za zmanjšanje 
negativnih vplivov izgradnje in obratovanja plinovoda so ustrezno opredeljeni v planu in so navedeni 
v poglavju 3.1.3.5.  

Pri izvedbi plinovoda je potrebno preprečiti oz. omejiti negativne vplive izvajanja del na razmere v 
Hočkem potoku:  
· posegi v strugo in brežine se lahko izvajajo le tam, kjer je to nujno potrebno in v vnaprej 

predvidenem obsegu; 
· med gradnjo se mora preprečiti neposredne posege v strugo vodotoka z materiali, ki vsebujejo 

nevarne spojine,  
· posegi se načrtujejo tako, da prevodna sposobnost struge vodotoka ne bo zmanjšana;  
· med gradbenimi deli se zagotovi, da v vodotoku ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti;  
· na koritih vodotoka se po izvedenem prečkanju vzpostavi prvotno stanje, območja izkopa pa 

ustrezno zavarujejo pred erozijo. Pri zavarovalnih ukrepih se, kjer je možno, uporablja naravne 
materiale  

· po posegu se čim prej vzpostavi normalno stanje (vodni režim) v vodotoku,  
· zaradi prisotnosti mehanizacije v vodotoku se posebej preprečita odtekanje olj, maziv in naftnih 

derivatov v vodotok ter morebitno onesnaženje s protikorozijskimi zaščitami; 
· prepreči se odlaganje gradbenega materiala na mesta, na katerih bi lahko prišlo do splavitve ali 

erodiranja;  
· za primere razlitja nevarnih tekočin se upoštevajo ukrepi, navedeni v poglavju podzemne vode. 

3.4.2.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Med gradnjo je treba spremljati izvajanje prestavitve vodotoka v ustrezno kategorizacijo urejenosti 
vodotoka (razred 3 ali nižji razred). Za izvedbo je zadolžen izvajalec del, nadzor nad izvedbo izvaja 
nosilec urejanja prostora MOP. Za čas izvajanja predvidenega plana spremljanje stanja površinskih 
vod ni potrebno. 

3.4.2.4 Viri 
 
- Program monitoringa 2010 – 2015, ARSO, Ljubljana, februar 2011. 
- Ocena stanja rek v Sloveniji v letih 2012 in 2013, ARSO, Ljubljana, julij 2015. 
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3.4.3 Okoljski cilj: racionalna raba naravnih virov z ohranjanjem najboljših kmetijskih zemljišč 

3.4.3.1 Obstoječe stanje 

Velik del nižinskega območja občine obsegajo poleg območij poselitve in spremljajoče infrastrukture 
tudi kmetijske površine, z velikim deležem njiv. Večji delež travnikov je predvsem v delu območja 
občine, kjer prevladuje težja zemlja – meljaste ilovice in so zemljišča bolj mokra. Kvaliteta zemljišč za 
kmetijsko proizvodnjo je odvisna predvsem od debeline rodovitnega sloja zemlje na matični osnovi. 
Njive imajo večinoma drobno strukturo, ponekod je merilo večje in je nastalo z združitvijo zemljišč. Iz 
primerjave osnovne namenske rabe in dejanske rabe na nivoju občine (iz Prikaza stanja prostora kot 
obvezne priloge OPN-SD2) so opazna velika odstopanja med osnovno namensko rabo in dejansko 
rabo zemljišč pri stavbnih (302,54 ha) in kmetijskih zemljiščih (366,17 ha). Razlika v površini stavbnih 
zemljiščih je posledica različnih opredelitev posameznih kategorij stavbnih zemljišč in pomena 
posameznih opredelitev: planska raba je načrtovana raba prostora, ki zaradi razvojnih potreb 
opredeljuje kot stavbna tudi površine, ki so po dejanski rabi še posamezne kmetijske ali ostale rabe 
prostora. 

OPN-SD2 obsegajo spremembo namenske rabe zemljišč v proizvodno območje, namenjeno 
površinam za industrijo, v območju ob Letališču Maribor, površine približno 92 ha. Del teh površin, 
površine pribl. 74 ha, je po veljavni namenski rabi zemljišč opredeljen kot najboljša kmetijska 
zemljišča. Območje tudi po dejanski rabi obsega predvsem kmetijska zemljišča, v območju ni gozdnih 
površin. 

3.4.3.1.1 Veljavni pravni režimi 

Varstvo kmetijskih zemljišč ureja Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11, 58/12). Kmetijska 
zemljišča po tem zakonu so zemljišča, ki so primerna za kmetijsko pridelavo in se s prostorskimi akti 
lokalnih skupnosti določijo kot območja kmetijskih zemljišč in razvrščajo v območja trajno varovanih 
kmetijskih zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč. Območja trajno varovanih kmetijskih 
zemljišč in območja ostalih kmetijskih zemljišč še niso določena. V OPN se zato še vedno prikazujejo 
najboljša in druga kmetijska zemljišča. 

Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih 
zemljiščih zunaj območij naselij (Ur. l. RS, št. 110/08 in 43/11-ZKZ-C) v 2. členu določa, da je na 
najboljših kmetijskih zemljiščih načrtovanje prostorskih ureditev in posameznih posegov v prostor 
zunaj območij naselij dopustno za posege in ureditve, ki neposredno služijo kmetijski, gozdarski ali 
turistični dejavnosti, gospodarski javni infrastrukturi, splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro), za 
izvajanje ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter 
ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine, za namen športa in rekreacije, za rabo naravnih dobrin 
in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja, ter obrambe ter varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami, kadar so te prostorske ureditve v pristojnosti občine. Načrtovanje prostorskih ureditev in 
posameznih posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij je dopustno 
tudi, kadar je mogoče usposobiti nadomestna zemljišča za kmetijsko rabo. Usposobitev nadomestnih 
kmetijskih zemljišč za kmetijsko rabo pomeni, da se zemljišča, ki so po dejanski rabi prostora v 
nekmetijski rabi, usposobi za kmetijsko rabo. 

3.4.3.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.4.3.2.1 Izhodišča 

Plan se sicer ne nanaša na z Zakonom o prostorskem načrtovanju in Pravilnikom o kriterijih za 
načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših kmetijskih zemljiščih zunaj 
območij naselij opredeljene dopustne namene načrtovanja dejavnosti na najboljših kmetijskih 
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zemljiščih zunaj območij naselij. Postopek umeščanja pa je utemeljen z veljavnimi merili in pogoji za 
razmeščanje in koncentracijo proizvodnih območij v širših mestnih območjih, v skladu z usmeritvami 
Strategije prostorskega razvoja RS in pravili Prostorskega reda Slovenije. Oba državna prostorska 
dokumenta določata, da morajo biti nove umestitve takšnih dejavnosti v prostor dobro povezane z 
železniškim in cestnim omrežjem, ki omogoča javni prevoz na delo z vseh območij regije in sosednjih 
regij ter izkoriščati bližino obstoječe infrastrukture ter razpoložljivost električne energije in drugih 
priključkov gospodarske javne infrastrukture večjih kapacitet ali moči. Pri izbiri lokacije je potrebno 
predhodno preveriti možnosti prenove in sanacije opuščenih industrijskih, komunalnih, prometnih in 
podobnih območij. Možnost sanacije in prenove na potencialnih lokacijah v širšem območju mesta 
Maribor je občina preverila s Strokovno podlago za spremembo namenske rabe in umestitev objekta 
v prostor (Urbis d.o.o. in Spring d.o.o. Maribor, št. proj. 2016/SD_OPN-046/SP1, september 2016), 
katere vsebina je povzeta v poglavju 3.1.7. Zaključki analize potencialnih lokacij so, da nobena od 
opuščenih lokacij industrijskih, komunalnih, prometnih in podobnih območij v širšem vplivnem 
območju mesta Maribor ter nobena od stavbnih zemljišč, ki še niso pozidana, ne zadostuje 
prednostnim kriterijem za predvideno dejavnost niti usmeritvam in pravilom, ki so opredeljena v 
državnih prostorskih dokumentih. S primerjavo dveh potencialnih območij, ki obe zahtevata 
spremembo iz kmetijskega v stavbno zemljišče, je kot ustreznejša utemeljena obravnavana lokacija. 

V veljavnem Občinskem prostorskem načrtu Občine Hoče – Slivnica sta na območju občine 
opredeljeni dve namenski rabi kmetijskih zemljišč, in sicer območja najboljših kmetijskih zemljišč (K1) 
in območja drugih kmetijskih zemljišč (K2). Kot najboljša kmetijska zemljišča je opredeljenih 1.605,59 
ha zemljišč (86,93 % vseh kmetijskih zemljišč), kot druga kmetijska zemljišča pa 241,31 ha zemljišč 
(13,07 % vseh kmetijskih zemljišč). 

Cilji kmetijske politike so: ohranjanje poseljenosti in obdelanosti podeželja, trajno ohranjanje 
rodovitnih zemljišč, varstvo kmetijskih zemljišč pred onesnaženjem in nesmotrno rabo ter ohranjanje 
in izboljšanje virov za trajnostno pridelavo hrane. Cilji strategije prostorskega razvoja Slovenije so: 
varčna in večnamenska raba tal in virov, smotrna raba prostora za urbanizacijo in nadzor nad 
širjenjem urbanih območij, ohranjanje pridelovalnega potenciala tal za kmetijsko rabo, izkoriščanje 
prostorskega potenciala podeželja za razvoj raznolikih gospodarskih dejavnosti na podeželju, 
dopolnjevanje funkcij mesta in podeželja z razvojem dopolnjujočih dejavnosti. 

Izbrani okoljski cilji plana so racionalna raba naravnih virov preko ohranjanja najboljših kmetijskih 
zemljišč in gozdov kot potenciala za primarno rabo in ohranjanje pridelovalne funkcije. Izbrani so 
posredni kazalci za spremljanje doseganja izbranih ciljev in sicer površina in delež najboljših 
kmetijskih površin v primerjavi z vsemi kmetijskimi površinami.  

Doseganje okoljskega cilja se bo merilo neposredno in sicer s preračunom površine in deleža 
najboljših kmetijskih zemljišč v veljavni in predvideni namenski rabi prostora v primerjavi z vsemi 
kmetijskimi zemljišči. Vir podatkov o površini najboljših kmetijskih zemljišč glede na namensko rabo 
prostora je veljavni občinski prostorski načrt in dopolnjen osnutek OPN-SD2 (neposredni kazalec). 

Stanje izbranega kazalca po dostopnih podatkih je: 

Kmetijska zemljišča Površina (ha) Delež (%) Delež/občina (%) 

Najboljša kmetijska zemljišča 1.605,59 86,93 29,90 

Druga kmetijska zemljišča 241,31 13,07 4,49 

Skupaj 1.846,90 100 34,39 

Okoljski kazalci za vrednotenje vplivov bodo tudi površina kmetijskih zemljišč po dejanski rabi, 
površina kmetijskih zemljišč vključenih v GERK, bonitete kmetijskih zemljišč, izvedene agrarne 
operacije. 
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3.4.3.2.2 Merila in metode vrednotenja 

Vplivi izvedbe plana so vrednoteni glede na izpolnjevanje okoljskih ciljev, ocene pa v velikostnih 
razredih od ocene A do ocene X. Pomen posameznih ocen je: 

Razred 
učinka 

Opredelitev 
razreda učinka 

Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja in glede na 
splošno stanje segmenta okolja 

A 
ni vpliva oziroma 
je pozitiven vpliv 

Zaradi izvedbe OPN-SD2 bo prišlo do povečanja površin (in deleža) 
najboljših kmetijskih zemljišč oziroma se površine ne bodo 
spremenile 

B vpliv je nebistven 

Zaradi izvedbe OPN-SD2se površine (in delež) najboljših kmetijskih 
zemljišč ne bodo pomembno zmanjšale 
Z OPN se zagotavlja ohranjanje in sklenjenost kmetijskih zemljišč in 
pogoji obdelave; 

C 

vpliv je nebistven 
zaradi izvedbe 
omilitvenih 
ukrepov 

Zaradi izvedbe OPN-SD2 se bodo površine najboljših kmetijskih 
zemljišč zmanjšale 
Z ukrepi nadomeščanja kmetijskih površin (vračanje nepozidanih 
stavbnih zemljišč, vzpostavitev kmetijskih zemljišč na opuščenih 
območjih drugih rab) in ukrepi za izboljšanje rabe in povečanje 
intenzitete rabe na manj izkoriščenih kvalitetnih kmetijskih 
zemljiščih se z OPN-SD2 se zagotavlja ohranjanje potencialov za 
kmetijsko rabo in ohranjajo oz. izboljšujejo pogoji obdelave; 

D vpliv je bistven 

Zaradi izvedbe OPN-SD2 bo prišlo do pomembnega zmanjšanja 
površin (in deleža) najboljših kmetijskih zemljišč. Nadomeščanje 
funkcijsko enakovrednih kmetijskih zemljišč ne bo možno v zadostni 
meri; 
Prišlo do fragmentacije strnjenih kmetijskih površin; 
Pridelovalna funkcija kmetijskih površin bo zmanjšana 

E vpliv je uničujoč 

Bistveno zmanjšanje kmetijskih površin in deleža najboljših 
kmetijskih površin, nadomeščanja funkcijsko enakovrednih 
kmetijskih zemljišč ni mogoče zagotoviti; 
Prišlo do fragmentacije strnjenih kmetijskih površin v večjem 
obsegu; 
Pridelovalna funkcija kmetijskih površin bo močno zmanjšana 
Pogoji za zagotavljanje obdelovanja kmetijskih zemljišč bodo slabi 
Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vplivov niso možni 

X 
ugotavljanje vpliva 
ni možno 

Izbranih kazalcev bodisi zaradi pomanjkanja ali neustreznih  
podatkov ni bilo mogoče vrednotiti. 

3.4.3.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.4.3.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Na območju občine je 1.605,59 ha najboljših kmetijskih zemljišč, kar predstavlja 86,93% vseh 
kmetijskih površin oz. 29,9 % vseh površin. Z OPN-SD2 je predvideno zmanjšanje najboljših kmetijskih 
zemljišč za območje proizvodnih dejavnosti – površine za industrijo za 74,83 ha, kar predstavlja 
zmanjšanje za 4,66% vseh najboljših kmetijskih površin v občini. 

Zaradi zagotavljanja prehranske varnosti je potrebno dolgoročno ohranjati obseg in kakovost 
kmetijskih zemljišč, primernih za kmetijsko pridelavo. Pozidavo tal ocenjujemo kot trajno izgubo 
kmetijskih zemljišč in pridelovalnega potenciala tal. Pri tem je smiselno ocenjevati tudi druge podatke 
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kot so dejanska raba, boniteta tal, vključenost v ukrepe kmetijske politike, … ter možnosti omilitvenih 
ukrepov za zmanjšanje vplivov. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v prvem mnenju ugotavlja, da je potrebno 
zagotoviti primerljiva nadomestna zemljišča (vračanje nepozidanih stavbnih zemljišč nazaj v 
kmetijsko rabo). Po podatkih Ministrstva za okolje in prostor je v občini Hoče - Slivnica 39 odstotkov 
vseh stavbnih zemljišč nepozidanih, kar predstavlja 456 ha zemljišč. Ministrstvo je podalo tudi 
stališče, da je v prostorski akt potrebno vključiti tudi roke za realizacijo projekta skupaj s pogojem, da 
se vsa zemljišča vrnejo nazaj v kmetijsko namensko rabo v primeru, da zaradi kateregakoli razloga v 
teh rokih (npr. v obdobju 5 let) ne pride do realizacije projekta. 

3.4.3.3.2 Presoja vplivov plana 

Pri varstvu kmetijskih zemljišč se za celovito vrednotenje vplivov na nivoju občin uporablja predvsem 
kazalec izguba kmetijskih zemljišč (sprememba v stavbna oziroma druga zemljišča). Pomemben je 
predvsem delež izgubljenih kmetijskih zemljišč in kvaliteta izgubljenih kmetijskih zemljišč v primerjavi 
z vsemi kmetijskimi zemljišči ter izguba površine kmetijskih zemljišč. Konkretno vrednotenje temelji 
na izhodišču, da je treba zagotavljati stavbna zemljišča za potrebe regionalnega razvoja. Zato je 
vrednotenje in ukrepe dejansko potrebno presojati tudi s širšega, ne samo vidika te občine. 

Vpliv plana na tla in kmetijska zemljišča bo neposreden in bo pomenil trajno spremembo rabe 
zemljišč iz kmetijskih v stavbna zemljišča (izguba tal zaradi pozidave), posredno pa zaradi izvajanja 
novih dejavnosti lahko vpliva tudi na onesnaženost tal zaradi neustreznega ravnanja s povečanimi 
količinami odpadkov ter zaradi povečanih prometnih tokov oz. emisij iz prometa. Vplivi na 
onesnaženost tal so obravnavani v poglavju podzemne vode, zato v nadaljevanju obravnavamo le 
vplive na izgubo tal zaradi pozidave. 

Širjenje poselitve na kmetijska zemljišča neposredno in trajno vpliva s spremembami rabe zemljišč iz 
kmetijskih v stavbna zemljišče (izguba tal zaradi pozidave). Predlagani poseg obsega območje, ki ga 
na vzhodni strani omejuje regionalna cesta RIII-450 (Hoče - Letališče Maribor), ob robu letališča, na 
jugu AC4 (Slivnica-Draženci) in AC priključek do letališča, na zahodu železniška proga Maribor-
Pragersko in na severu obstoječa javna pot ter izkoriščeni del območja za izkoriščanje mineralnih 
surovin (gramoznica) v Hočah. Izvedba posega v prostor je načrtovana v večjih zaključenih 
funkcionalnih celotah in se bo izvajala po fazah. Del načrtovane spremembe namenske rabe 
(površine 1,47 ha) je povezan z uskladitvijo površin za širitev regionalne ceste RIII-450. 

Glede na veljavni OPN je v OPN-SD2 zaradi novega območja proizvodnih dejavnosti predvideno 
zmanjšanje najboljših kmetijskih zemljišč za 74,83 ha, kar predstavlja 4,66 % od vseh najboljših 
kmetijskih zemljišč oz. 4% vseh kmetijskih zemljišč v občini. Vsa nova stavbna zemljišča so načrtovana 
v trikotniku, ki ga tvori koridor avtocest in železnice ter letališče, tako da ne vplivajo na sklenjenost 
ostalih kmetijskih zemljišč in ne ovirajo dostopnosti do njih. V tabelah v nadaljevanju so prikazani 
podatki o dejanski rabi zemljišč v območju plana, boniteti, kvaliteti tal, vključenosti v ukrepe 
kmetijske politike. 
Tabela 5: Dejanska raba zemljišč na načrtovanem območju proizvodnih dejavnosti 

Dejanska raba zemljišč Površina (ha) Delež (%) 

1100 njiva 72,8211 77,34 

1300 trajni travnik 16,3862 17,40 

1410 kmetijsko zemljišče v zaraščanju 0,2964 0,31 

1500 drevesa in grmičevje 0,0767 0,08 

1600 neobdelano kmetijsko zemljišče 0,0946 0,10 

3000 pozidano in sorodno zemljišče 1,7030 1,81 

7000 voda 0,6399 0,68 

Skupaj 92,0179 100 
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Tabela 6: Boniteta zemljišč na načrtovanem območju proizvodnih dejavnosti 
Boniteta zemljišč Površina (ha) Delež (%) 

0 0,1409 0,15 

7 0,4401 0,47 

19 2,7759 2,95 

22 2,0193 2,19 

37 0,3233 0,34 

43 4,5670 4,85 

45 0,2501 0,27 

46 0,0528 0,06 

47 3,8241 4,06 

50 9,4671 10,06 

51 0,8590 0,91 

55 23,7702 25,26 

67 34,5736 36,74 

81 11,0930 11,79 

Skupaj 92,0164 100 

Glede na dejansko rabo zemljišč je 77% območja plana njivskih površin. Večinoma gre za zemljišča s 
srednjo boniteto. 74,7% vseh zemljišč ima boniteto več kot 51. Približno četrtina zemljišč ima 
boniteto 55, dobra tretjina pa 67. Zemljišča niso bila zajeta v agrarne operacije. 

Po pedološki karti so na vzhodnem delu območja distrična rjava tla na nekarbonatnih ledenodobnih 
prodnatih in peščenih nasutinah rek, opredeljena kot tipična, plitva 60 %, ter distrična rjava tla na 
nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, opredeljena kot tipična, srednje 
globoka 40 %. Efektivna poljska kapaciteta tal (bonitetni razred) je 4. Efektivna poljska kapaciteta tal 
(opis) je majhna: 31-80 mm. Talno število tega območja je 59. 

V zahodnem delu območja so distrična rjava tla na nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in 
peščenih nasutinah rek, opredeljena kot tipična, srednje globoka 70 %, ter distrična rjava tla na 
nekarbonatnih ledenodobnih prodnatih in peščenih nasutinah rek, opredeljena kot tipična, globoka 
30 %. Efektivna poljska kapaciteta tal (bonitetni razred) je 3. Efektivna poljska kapaciteta tal (opis) je 
srednja: 81-150 mm. Talno število tega območja je 70. 

85,3349 ha oz. 92,73% kmetijskih zemljišč, ki se jim s OPN-SD2 spreminja namenska raba, so 
vključena v ukrepe kmetijske politike (GERK), na njih ni izvedenih agrarnih operacij. V območju je 45 
kmetijskih gospodarstev, ki imajo pravico do prejema subvencij in 11 zaščitenih kmetij od skupno 55 
zaščitenih kmetij v Občini Hoče - Slivnica. Zemljišča lastnikov, ki niso vključeni v ukrepe zemljiške 
politike, so v najemu. 

Kmetijska gospodarstva, ki so zajeta v območje, se po velikosti obdelovalnih površin v kmetijskem 
gospodarstvu, lahko delijo na: 
- mala gospodarstva z obdelovalnimi površinami manj kot 5 ha - 7 gospodarstev, 
- manjša gospodarstva z obdelovalnimi površinami med 5 in 10 ha - 11 gospodarstev, 
- srednja gospodarstva z obdelovalnimi površinami med 10 in 30 ha - 17 gospodarstev, 
- večja gospodarstva z obdelovalnimi površinami med 30 in 50 ha - 7 gospodarstev, 
- velika gospodarstva z obdelovalnimi površinami več kot 50 ha - 3 gospodarstva. 

Pri oceni ogroženosti kmetijskih gospodarstev, bi morali poleg ugotovitve izpada obdelovalnih 
zemljišč upoštevati še: 
- usmerjenost kmetije – le poljedelska pridelava, le pridelava krme za živinorejo, ostale dopolnilne 

dejavnosti na kmetiji, 
- dohodek iz gozda v kmetijskem gospodarstvu,  
- druge dohodke kmetije. 
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Iz podatkov v elaboratu posega na najboljša kmetijska zemljišča je mogoče ugotoviti le zmanjšanje 
kmetijskih obdelovalnih površin posameznega kmetijskega gospodarstva. Če je kmetijsko 
gospodarstvo odvisno le od pridelave poljščin, brez dohodka iz živinoreje, intenzivne vzgoje rastlin ali 
iz dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, so ogrožene zlasti male, manjše in srednje kmetije, ki se jim 
obdelovalna površina zmanjša za več kot 20 %. Takšnih kmetij je 8, med njimi so 3 zaščitene kmetije, 
iz česar se da sklepati, da imajo kmetije dodaten dohodek iz drugih dejavnosti. Če pa imajo te tri 
zaščitene kmetije le dohodek iz poljedelske pridelave, so to najbolj ogrožene kmetije v območju.  

Pri ostalih kmetijah, ki spadajo v kategorijo večjih in velikih kmetijskih gospodarstev se površina 
kmetijskih obdelovalnih površin zmanjša za več kot 20% v dveh primerih, v obeh pri zaščitenih 
kmetijah, ki pa zaradi tega nista ogroženi kot kmetijski gospodarstvi. 

Pri pregledu smo ugotovili, da bo prišlo do velikega zmanjšanja površin najboljših kmetijskih zemljišč 
in velikega vpliva na kmetijska gospodarstva. Kmetijska zemljišča so dejansko na samem območju 
plana že obremenjena z emisijami prometa; zaradi ožjega vodovarstvenega pasu je (oz. mora biti) 
ustrezno omejena uporaba gnojil in fitofarmacevtskih sredstev. Brez izvedbe omilitvenih ukrepov je 
bil vpliv ocenjen kot trajni, neposredni in bistven (ocena D), vplivi plana za uresničevanje okoljskih 
ciljev plana pa kot nesprejemljivi. Zato so bili skladno s predpisi preverjeni možni omilitveni ukrepi, s 
katerimi se vplivi ustrezno zmanjšajo na sprejemljivo raven. Ocenili smo, da je možno izgubo 
kmetijskih površin zaradi izvedbe OPN-SD2 ob upoštevanju opredeljenih omilitvenih ukrepov 
zmanjšati do te mere, da postanejo trajni in neposredni vplivi izvedbe plana za okolje sprejemljivi, 
ocenjeni kot nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 

Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Racionalna raba naravnih virov z ohranjanjem 
najboljših kmetijskih zemljišč 

C – trajni, neposredni nebistven vpliv zaradi 
upoštevanja omilitvenih ukrepov 

Okoljski cilj: »Racionalna raba naravnih virov z ohranjanjem najboljših kmetijskih zemljišč« bo ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov dosežen. 

3.4.3.3.3 Omilitveni ukrepi 

Občina se mora uskladiti s pristojnimi nosilcem urejanja prostora (MKGP) glede posegov na najboljša 
kmetijska zemljišča. Občina je v elaboratu posega na najboljša kmetijska zemljišča analizirala in 
utemeljila načrtovane posege na najboljša kmetijska zemljišča. Poleg zbirnih podatkov o dejanski in 
namenski rabi zemljišč, boniteti, izvedenih agrarnih operacijah in drugih podatkih o kmetijskih 
zemljiščih (kvaliteta tal), vključenosti v ukrepe kmetijske politike je analizirala ogroženost kmetijskih 
gospodarstev in preučila možnosti zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč. Omilitveni ukrep je 
ustrezen, saj se z njim ustrezno naravne vire kot potenciale prostora za kmetijsko rabo. Občina je pri 
opredelitvi območij, primernih za usposobitev nadomestnih zemljišč, upoštevala naslednja 
prostorska merila: 
- zemljišča morajo imeti ustrezen nagib terena, ki omogoča strojno obdelavo zemljišč,  
- varovalni in varstveni režimi na zemljiščih morajo dopuščati usposobitev tega zemljišča za 

kmetijsko proizvodnjo, 
- zemljišča morajo biti dostopna z javnega cestnega omrežja. 

Občina je za ta namen opredelila predvsem gozdna zemljišča, ki bi jih bilo s krčitvijo mogoče 
usposobiti za kmetijsko pridelavo. Med potencialnimi lokacijami ja izločila območja, ki so v posebnem 
varstvenem območju (območju Natura 2000) in površine, kjer so oz. je pričakovati vojna grobišča. 
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Prikaz zemljišč za nadomeščanje kmetijskih zemljišč na območju občine je na naslednji sliki. Z modro 
obrobo sta označena tudi oba opuščena predloga. Zeleno obarvane površine so v lasti države ali 
občine.  

 
Slika 28: Možnosti zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč na območju občine 

Predlagana območja so v večji meri gozdne površine, tako po dejanski kot namenski rabi. Delno gre 
tudi za degradirane površine južno od Hočke gramoznice, ki so bile zajete v območje državnega 
prostorskega načrta za avtocesto in območje nezaključene sanacije manjše gramoznice v Hotinji vasi, 
neposredno do ponikalnika Hotinjskega potoka. Del območja je namenjen suhemu zadrževalniku in 
ponikalniku visokih vod vodotokov, manjši del v velikosti 1,88 ha je bil v sklopu sanacije zasut z 
izkopom materiala za ponikalnik. Ta del še ni zaključen, po preveritvi stanja z MOP se dokončna 
sanacija lahko izvede v sklopu zagotavljanja nadomestnih kmetijskih zemljišč. 

 
Tabela 7: Opis predlaganih območij za usposobitev nadomestnih kmetijskih zemljišč 

Območje Površina 
Površina v 
lasti 
RS/Občine 

Varstvo 
narave 

VVO 
Varstvo 
gozdov 

Drugo 

Gozd za Marofom  
38,72 ha 38,01 ha 

EPO 
38,72 ha 

VVO3 (38,72 
ha) 

ni var. 
G 

raven teren 

Gozd severno od ponikalnika na 
Hočkem potoku 

17,30 ha 2,90 ha 
EPO 
17,30 ha 

VVO3 (17,30 
ha) 

ni var. 
G 

raven teren 

Gozd južno od ponikalnika na 
Hočkem potoku 5 

7,53 ha 0,70 ha 
EPO 
7,53 ha 

VVO3 (7,53 
ha) 

ni var. 
G 

raven teren 

Deponija ob gramoznici 
10,02 ha 10.02 ha 

EPO 
10,02- 

VVO2 
10,02 

ni var. 
G 

njiva/ 
deponija 

Izvzem iz stavbnih zemljišč ob 
Slivniškem ribniku  

5,26 ha 5,26 ha Ni NV 
VVO3 
5,26 ha 

ni var. 
G 

njiva 

Sanacija gramoznice 1 v Hotinji 
vasi 

1,88 ha 1,88 ha Ni NV 
VVO2 
1,88 

ni var. 
G 

Sanacija suhe 
gramoznice 

Skupaj 80,71 ha 60,75 ha 73,57 ha 
46,87 VVO3 
34,14 VVO2 

/  

Za načrtovano območje proizvodnih dejavnosti je predvidena sprememba skupaj 76,96 ha kmetijskih 
zemljišč, predlagane površine za nadomeščanje kmetijskih zemljišč pa obsegajo 80,71 ha. 
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Ocenjujemo, da je omilitveni ukrep izvedljiv, tudi zaradi dejstva, da je 60,75 ha tako opredeljenih 
površin v lasti države oz. občine. 

Rodovitna zemlja, odrinjena pri gradbenih posegih na predvidenem proizvodnem območju, se mora 
uporabiti za vzpostavitev nadomestnih kmetijskih zemljišč na območjih, kjer je potrebno (ponovno) 
vzpostaviti ustrezno rodovitnost tal in za urejanje zelenih površin v proizvodnem območju. Ukrepi se 
natančneje določijo z elaboratom o ravnanju in uporabi rodovitnega dela prsti v sklopu projektne 
dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. Ta mora obsegati tudi način izvedbe melioracije 
gozdnih, opuščenih vodnih zemljišč in degradiranih zemljišč v skladu s predpisi s področja kmetijskih 
zemljišč in varstva okolja oz. vnašanja zemeljskega izkopa po predpisih s področja obremenjevanja 
tal. Elaborat mora natančno opredeliti debelino rodovitnega dela tal, način, čas in strokovni nadzor 
nad odstranitvijo in ponovno uporabo prsti. Splošne usmeritve so: 
- pri izvedbi se mora uporabljati  tehnično brezhibna prevozna sredstva in gradbeni stroji ter le tisti 

materiali, za katera obstajajo dokazila o njihovi neškodljivosti za okolje 
- posegi na kmetijska zemljišča se kar najbolj omejijo, da se prepreči poslabšanje strukture tal. Vsa 

dela morajo potekati v času, ko tla niso preveč razmočena, da ne pride do prevelikega 
komprimiranja plasti in s tem poškodb strukture tal in  trajne degradacije tal  

- na območju gradnje objektov se plast obdelovalnih tal odgrne po horizontih. Velikost površine 
naenkrat odstranjenih plasti naj bo omejena z zmožnostjo ponovne uporabe oz. začasnega 
deponiranja odstranjenih plasti  v ustrezno urejenih začasnih deponijah ločeno po horizontih, da 
se ohranita rodovitnost in količina prsti.  

- odstranjevanje in ponovna uporaba rodovitnega dela tal naj poteka v suhem vremenu, da se 
prepreči dodatno rušenje strukture tal 

- odstranjene plasti obdelovalnih tal je potrebno čim prej razprostreti na lokacije predvidenih 
izboljšanj rodovitnosti tal. Za vnos in razgrinjanje rodovitnega dela tal se uporabi ustrezna 
mehanizacija, da ne pride do prekomernega zgoščanja tal 

- po vgradnji zgornje zaključne plasti je to potrebno podrahljati. 
 

Opredeljeni ukrepi se izvajajo med gradnjo, skladno s predvideno faznostjo izvedbe proizvodnega 
območja se fazno zagotavlja tudi ustrezne nadomestne površine kmetijskih zemljišč. V sklopu 
nadaljnje projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja se mora izdelati ustrezna 
dokumentacije za izvedbo nadomestnih kmetijskih zemljišč. Uspešnost izvedbe se preverja pred 
izdajo uporabnega dovoljenja za posamezno fazo gradnje. Za vse ukrepe je zadolžen investitor in 
občina Hoče – Slivnica. 

Ocenjujemo, da je ukrep za predvideno 1 in 2 fazo v celoti izvedljiv, saj se z agromelioracijami za 
kmetijsko rabo lahko usposobijo gozdna zemljišča za Marofom, površina gozda je približno enaka 
površini teh dveh faz (38 ha), zemljišča pa so v lasti Republike Slovenije. Predlog površin bo potrebno 
uskladiti z nosilci urejanja prostora, glede na predlagan obseg in druge ugotovitve tega poročila 
(segment narava) pa ocenjujemo, da je omilitveni ukrep izvedljiv. 

V primeru neizvedljivosti ukrepov nadomeščanja kmetijskih zemljišč za naslednje faze, za katere je 
predvideno pridobivanje zemljišč in krčitev gozdov v privatni lasti, pa mora investitor in občina 
predlagati druga ustrezna zemljišča za izvedbo teh ukrepov. Predlagamo, da se ob usklajevanju z 
resornim ministrstvom preverja tudi možnosti ukrepov za izboljšanje stanja tal in izboljšanja pogojev 
obdelave obstoječih kmetijskih zemljišč, še posebej na območjih z veliko proizvodno sposobnostjo 
tal, neonesnaženostjo tal in lego izven varstvenih režimov, ki vplivajo na intenzivnost kmetijske rabe 
tal ter morebiti druge lokacije (npr. območja potrebnih sanacij degradiranih površin ali na drugih 
gozdnih zemljiščih v last države) tudi na območjih izven občine Hoče – Slivnica. 
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Poleg ukrepa, ki je namenjen ohranjanju potencialov za kmetijsko rabo prostora, so potrebni tudi 
omilitveni ukrepi za ustrezno zmanjšanje vplivov na kmetijska gospodarstva, ki so na predvidenem 
območju za proizvodne dejavnosti. Investitor in Občina Hoče – Slivnica mora ob pridobivanju zemljišč 
za proizvodne dejavnosti zagotoviti tudi ustrezne ukrepe za posamezne kmetije (sodelovanje pri 
pridobivanju ustreznih nadomestnih kmetijskih zemljišč ali zagotovitev realnih odškodnin, s katerimi 
si bodo lastniki sami zagotovili nadomestna kmetijska zemljišča ali sanacijske programe za 
nadaljevanje kmetijske dejavnosti oz. morebiti željeno preusmeritev posamezne kmetije). 

3.4.3.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Izvedbo nadomestnih kmetijskih zemljišč za vsako posamezno ureditveno fazo proizvodnega območja 
mora strokovno nadzirati izkušen strokovnjak kmetijske stroke. Preverjanje uspešnosti izvedbe se 
spremlja ob izdaji uporabnih dovoljenj posamezne faze gradnje. 

Spremljanje pozidave kmetijskih zemljišč izvaja MKGP v okviru vzdrževanja baze dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč in v okviru sodelovanja v postopkih priprave občinskih prostorskih 
aktov. Občina spremlja stanje v prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga prostorskih aktov. 

3.4.3.4 Viri 
 
- Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, http://kazalci.arso.gov.si/, oktober 2016 
- Elaborat Okoljsko poročilo za OPN Občine Hoče – Slivnica (Ipsum d.o.o., Domžale, september 

2014, št. 261/11) 
- http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso): Pedološka karta 

Slovenije, 1:25000, Generalizirane talne enote in Raziskave onesnaženosti tal Slovenije v letu 
2007, Univerza v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, Center za pedologijo in varstvo okolja 

- Osnutek sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica št. 2, s 
strokovnimi podlagami: Prikaz stanja prostora, Strokovne podlage za spremembo namenske rabe 
in umestitev objekta v prostor (Urbis d.o.o. in SPRING d.o.o. Maribor, št. proj. 2016-SD_OPN-
046/SP1, september 2016), Opis posega z elaboratom posega na najboljša kmetijska zemljišča, 
Urbis d.o.o. Maribor, št. proj. 2016-OPN/047-SD2 Hoče – Slivnica, oktober 2016 

- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in 
dopolnitev OPN Hoče-Slivnica, IEI Institut za ekološki inženiring d.o.o. Maribor, november2016, št. 
Proj: 6-16178) 
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3.4.4 Okoljski cilj: ohranjanje kulturne dediščine, krajinskih in vidnih kakovosti prostora 

3.4.4.1 Obstoječe stanje 

V okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje opravljene predhodne arheološke raziskave za 
oceno arheološkega potenciala zemljišča. Raziskave je izvedel Center za preventivno arheologijo pri 
Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije. O raziskavah je bilo izdelano poročilo: Ocena 
arheološkega potenciala območja OPN Hoče – Slivnica metodi 5 in 6 (poročilo št. 00-0089/2016-EL-
2016-56, Ljubljana, november 2016). Izvedene predhodne arheološke raziskave (v nadaljevanju: PAR) 
na obravnavanem območju so pričakovano pokazale povečan arheološki potencial. V sklopu metod 
ekstenzivnega terenskega pregleda (metoda 5-6) so bile namreč pridobljene najdbe, ki so omogočile 
zamejitev potencialnega novega arheološkega najdišča, ki je bilo skladno s 66. in 67. členom ZVKD-1 
vpisano novo arheološko območje v Register nepremične kulturne dediščine: Slivnica pri Mariboru – 
Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393. 

Neposredno na jugovzhodnem robu območja EUP SL-20 je registrirano in delno raziskano arheološko 
najdišče Orehova vas - Arheološko najdišče Dolge njive (EŠD 29539) ter na jugozahodnem robu 
sakralni spomenik Orehova vas - Znamenje pri letališču (EŠD 7066) (Odlok o razglasitvi nepremičnih 
kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni vestnik, št. 
5/92, 4/11, 21/11 ,28/11). V bližini je še več varovanih registriranih arheoloških najdišč (Slivnica pri 
Mariboru – Arheološko najdišče (EŠD 6822), Rogoza - Arheološko najdišče ob železnici (EŠD 15522), 
Hotinja vas – Arheološko najdišče Spodnji Gojaji (EŠD 29542)), ki so bila (ob Orehovi vasi) odkrita in 
znotraj gradbenega okvira raziskana v postopkih gradnje avtoceste. Dejanske meje naselbin iz 
arheoloških obdobij praviloma niso bile ugotovljene in zamejene, saj ni bilo možnosti pregleda 
širšega območja. Glede na današnje poznavanje širšega prostora okoli oz. izven območja plana, kjer 
je poznanih več arheoloških najdišč iz domala vseh arheoloških obdobij, se ocenjuje, da je arheološki 
potencial obravnavanega območja zelo velik. 

Po strateškem delu veljavnega OPN kmetijska krajina Dravskega polja spada med območja 
prepoznavnosti. Take značilnosti imajo zlasti območja kulturne dediščine ter ekološko pomembna 
območja in zavarovana območja. Kulturno krajino oblikuje preplet tradicionalnih kmetijskih območij 
oz. podeželja in urbane krajine v okolici mest. Krajinske značilnosti Dravskega polja določajo robovi - 
na zahodu ga omejujejo obronki Pohorja, na severu Slovenske gorice, na jugu obronki Haloz in 
Dravinjskih goric, na vzhodu pa prehaja južno od Ptuja preko Drave v Ptujsko polje. Prvotno je bilo 
Dravsko polje poraslo z listnatimi gozdovi s hrastoma dobom in gradnom ter z belim gabrom. Gozdovi 
so bili zaradi potreb po kmetijskih površinah v večji meri izkrčeni, ostali so le na za poljedelsko rabo 
manj primernih površinah, v sredini Dravskega polja. Velik del območja Dravskega polja obsegajo 
kmetijske površine, z velikim deležem njiv. Večji delež travnikov je predvsem v jugozahodnem delu 
območja, kjer prevladuje težja zemlja – meljaste ilovice in so zemljišča bolj mokra. Njive imajo 
večinoma drobno strukturo, ponekod je merilo večje in je nastalo z združitvijo zemljišč. Prevladujoči 
pridelki so koruza, pšenica, krompir in krmne rastline. Za gosto naseljeno Dravsko polje so značilne 
velike vasi z nekaj sto prebivalci, ki so nastale na ježah dravskih teras, zato je večina vasi podolžnih in 
obcestnih. Z razvojem industrije se je poselitvena struktura korenito spremenila. Urbanizacija je 
zajela vsa naselja, najmočneje v bližini razvojnih jeder - Maribora in Ptuja, kjer je število prebivalcev 
najbolj naraslo. 

Ravninski karakter prostora vizualno omejujejo tri večje enote hrbovij in gričevij, ki tako tvorijo 
orientcijsko kuliso. Širši prostor dravskega polja je zaznamovan z dominantno smerjo SZ-JV. Določa ga 
tako tok reke Drave kot tudi potek slemen Slovenskih goric, ki mu sledijo tudi nekateri pomembni 
infrastrukturni objekti (avtocesta, letališče). Kljub kulisam v ozadju, ki dajejo grobo orientacijo v 
prostoru, pa prostoru manjka identitete predvsem zaradi majhne fragmentiranosti, velikih 
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oddaljenosti in pomanjkanja lokalnih »posebnosti« - lokalne identitete, ki bi ga razločevali od drugih 
delov prostora, saj se vegetacija zaradi intenzivne kmetijske rabe pojavlja predvsem na mejah 
urbanih površin. Zaradi odsotnosti potokov ter intenzivne kmetijske rabe v kulturni krajini manjkajo 
tako tipični linijski krajinski elementi. Tudi ježe dravskih teras so tukaj tako blagih naklonov, da so 
prav tako v kmetijski rabi, le v delih so obrasle z lesno vegetacijo. Tako stopijo v ospredje »umetni« 
linijski elementi (avtocesta, železnica, letališča). Točkovni krajinski elementi so predvsem gručaste 
skupine drevnine, ki se pojavljajo bodisi kot ostanki živic ali pa so na lokalnih slabših tleh, kjer je prst 
preplitva za obdelovanje. Pomembni točkovni krajinski elementi so znamenja, običajno ob križiščih 
poti. Vizualna dominanta je cerkev sv Marije v Slivnici in sakralni objekti na reliefno izpostavljenih 
legah (Korena, Vurberg). Na območju občine Hoče – Slivnica ni opredeljenih izjemnih krajin, ki so bile 
opredeljene z raziskovalno nalogo Strategija varstva krajine v Sloveniji (Biotehniška fakulteta, Inštitut 
za krajinsko arhitekturo, 1996) kot najvrednejša območja kulturne krajine zaradi varovanja 
nacionalne krajinske dediščine in državnih prostorskih aktov. Z Regionalno razdelitvijo krajinskih tipov 
v Sloveniji (Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1997) so vrednostne ocene na 
podlagi naravne ohranjenosti, pestrosti, prostorskega reda harmoničnosti in simbolnega pomena za 
ta del Dravskega polja 3-4 (pri čemer je 1 najvišja, 5 pa najnižja/slabša ocena). 

3.4.4.1.1 Veljavni pravni režimi 

Pravni režimi varstva kulturne dediščine so navedeni v poglavju 3.2.1.2. Z Odlokom o razglasitvi 
nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Maribor, Medobčinski uradni 
vestnik, št. 5/92, 4/11, 21/11 ,28/11 je kot kulturni spomenik zavarovano znamenje v Orehovi vasi. Z 
naslednjim opisom: Nedaleč od mariborskega letališča stoji ob poljski poli masivno znamenje 
kvadratnega tlorisa s široko piramidasto streho. V vsaki od štirih stranic je potlačeno polkrožna, 
visoka in nad njo majhna kvadratna niša. Ob znamenju stoji lipa. Ovrednotenje: Baročno znamenje 
ima obliko "vedrilnega križa". Varstveni režim: Spomenik varujemo v celoti, neokrnjenosti in 
izvirnosti. Dovoljeni so posegi za njegovo vzdrževanje in valorizacijo njegovih spomeniških lastnosti. 
Varujemo tudi nepozidano okolje. Način uporabe: Spomeniška funkcija. 

3.4.4.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.4.4.2.1 Izhodišča 

Okoljski cilji plana izhajajo iz mednarodnih in državnih programskih dokumentov ter veljavnih pravnih 
predpisov (zakoni, uredbe in pravilniki) s področja varstva kulturne dediščine in urejanja prostora. Pri 
določitvi okoljskih ciljev je bilo upoštevano tudi obstoječe stanje enot in vplivnih območij kulturne 
dediščine v občini. Splošni cilji za pripravo sprememb OPN izhajajo iz Zakona o varstvu kulturne 
dediščine.  

Okoljski cilji plana na področju varstva kulturne dediščine so ohranjanje enot kulturne dediščine, 
njihovih lastnosti, vsebine, oblike in s tem vrednosti dediščine. Upoštevana so naslednja zakonska 
izhodišča:  
- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur. l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13 

in 32/16); 
- Zakon o ratifikaciji evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine (Ur. l. RS, 24/99); 
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo (ReNPK1417, Ur.l. RS, 99/13); 
- Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (Ur.l. RS – Mednarodne pogodbe, 19/03); 
- Evropska konvencija o zaščiti arhitekturne dediščine (ETS No. 121) (European Convention on the 

Protection of theArchitectural Heritage; 21. 12. 1975 
- Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope (Granadska konvencija) (Ur.l. SFRJ, 4-11/1991, Akt 

o notifikaciji nasledstva glede konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih 
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protokolov o zaščiti žrtev vojne in mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za 
katere so depozitarji tri glavne jedrske sile, Ur.l. RS, 14/92); 

- Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine 
Maribor (MUV št. 5/92, 4/11, 21/11 in 28/11); 

- Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in 
posegih v prostor v območjih kulturne dediščine 

Pri določitvi okoljskih ciljev za varstvo kulturne dediščine in krajine v okviru sprememb in dopolnitev 
OPN je bilo upoštevano obstoječe stanje enot in vplivnih območij kulturne dediščine ter potencialni 
vplivi načrtovanih posegov s spremembami in dopolnitvami OPN. Izbran okoljski cilj presoje za 
segment kulturne dediščine je ohranitev celovitosti območij in objektov kulturne dediščine in celovito 
varstvo arheoloških ostalin, ki obsega tudi varstvo še ne evidentiranih ostalin. Izbrani so kazalci za 
spremljanje doseganja izbranega cilja so: 
- posegi v območja enot kulturne dediščine 
- ohranjenost obsega in lastnosti enot kulturne dediščine 
- vključenost rezultatov predhodnih arheoloških raziskav v načrtovane ureditve. 

Skladno s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije se spodbuja ohranjanje in kvalitetno upravljanje v 
območjih s prepoznavnimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi v povezavi z gospodarskimi 
možnostmi, ki jih te posebnosti omogočajo. 

Okoljski cilji za krajino so ohranitev vrednot naravne in kulturne krajine, ohranjanje prvin, ki 
prispevajo k prepoznavnosti in pestrosti kulturne krajine, ohranjanje kvalitetnih pogledov na 
prostorske dominante in ohranjanje značilne krajinske in arhitekturne tipologije območja. Izbrani 
kazalci so:  
- posegi v območja kulturne dediščine, upoštevajoč status, zvrst, režim, integriteto, umeščenost v 

prostor, ogroženost območij in objektov 
- posegi v območja izjemnih krajin 
- posegi v krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi. 

3.4.4.2.2 Merila in metode vrednotenja 

Okoljski cilji plana so postavljeni na podlagi predloga plana ter stanja okolja oz. kulturne dediščine na 
in v okolici obravnavanega območja. Enote kulturne dediščine, ki jih tangirajo predvidene ureditve 
(neposredni in daljinski vpliv), so bile opredeljene na podlagi podatkov o nepremični kulturni 
dediščini iz Registra nepremične kulturne dediščine (http://giskd.situla.org), Ministrstva za kulturo, 
stanje oktober 2016). 

Za enote kulturne dediščine, ki so zavarovane z akti o razglasitvi kulturnih spomenikov, so iz akta o 
razglasitvi povzeti varstveni režimi enot kulturne dediščine. Za enote kulturne dediščine, ki niso 
zavarovane z akti o razglasitvi, se je preverjalo upoštevanje varstvenih režimov iz Priročnika pravnih 
režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v 
območjih kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo).Pri vrednotenju so bile upoštevane tudi splošne 
smernice Ministrstva za kulturo in prvo mnenje k osnutku OPN-SD2. 
 
Ocena posledic učinkov izvedbe plana na uresničevanje ciljev celovite presoje se ugotavlja v razponu 
oz. razredih, ki so opredeljeni v Uredbi o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje. Kazalec prisotnost enot podrobneje vrednotimo s kriteriji: 
- A: Predviden plan ne bo imel vpliva na kulturno dediščino, ker je poseg izven območja 

registrirane enote, negativnih posledic plana ne bo oz. bo vpliv pozitiven 
- B: Predviden plan sega v območje kulturne dediščine, vendar je vpliv nebistven. Ureditve v sklopu 

plana se nahajajo v območju, objektih ali vplivnih območjih kulturne dediščine, toda zaradi 
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narave teh ureditev in lastnosti dediščine niso prizadete značilnosti, na katerih temelji varstvo 
območja ali objekta. 

- C: Predviden plan sega na območje kulturne dediščine, vendar bo izvedba plana povzročila 
nebistven vpliv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. Ureditve v sklopu izvedbe plana posegajo v 
območja, objekte in vplivna območja ali se nahajajo ob teh območjih, degradirajo celovitost 
dediščine, lahko tudi samo v času gradnje, vendar so možni in izvedljivi učinkoviti omilitveni 
ukrepi 

- D: Predviden plan sega v območje kulturne dediščine. Izvedba plana bo povzročila bistven vpliv 
na kulturno dediščino. Učinkovitih omilitvenih ukrepov ni ali niso izvedljivi 

- E: Predviden plan sega v območje kulturne dediščine. Izvedba plana bo povzročila uničujoč vpliv 
na kulturno dediščino. Učinkovitih omiltvenih ukrepov ni ali niso izvedljivi 

- X: Vpliva ni mogoče oceniti - ni razpoložljivih podatkov o enotah kulturne dediščine. 
 
Kazalec ohranjenost lastnosti spomenikov in dediščine: 
- A: posegi so izven vplivnega območja KD, nespremenjeno stanje, sanacija KD, ohranjanje ali 

izboljšanje značilnosti območja; 
- B: posegi v vplivnem območja KD, posegi v stavbno substanco ali območje KD ne zmanjšujejo 

njene vrednosti; 
- C: posegi v vplivno območje ali enoto KD, ki se sicer ohranja, degradirajo se lastnosti in 

integriteta dediščine, možni in izvedljivi so učinkoviti omilitveni ukrepi (optimizacija posega, 
ureditev okolice posega ipd.); 

- D: posegi v obsežnejše dele območja bistveno degradirajo enoto KD in njeno integriteto; 
- E: posegi v območje pomembnejše kulturne dediščine spreminjajo lastnosti, vodijo v ogroženost 

ali uničenje KD; 
- X: Ni razpoložljivih podatkov o enotah kulturne dediščine. 
 
Kazalec ohranjanje ambientalnih značilnosti  
- A: posegi so izven vplivnega območja KD, nespremenjeno stanje ali izboljšanje ambientalnih 

značilnosti območja; 
- B: posegi v vplivnem območja KD, posegi v stavbno substanco ali območje KD ne zmanjšujejo 

njene ambientalne značilnosti; 
- C: posegi v vplivno območje ali enoto KD, ki se sicer ohranja, degradira se vidna kakovost oz. 

lastnosti, možni in izvedljivi so učinkoviti omilitveni ukrepi (optimizacija posega, ureditev okolice 
posega ipd.); 

- D: posegi v obsežnejše dele območja bistveno degradirajo enoto KD in njeno pojavnost v širšem 
prostoru; 

- E: posegi v območje pomembnejše kulturne dediščine v celoti spreminjajo ambientalne 
značilnosti območja; 

- X: Ni razpoložljivih podatkov o enotah kulturne dediščine. 
 
Kazalec ohranjanje kulturne krajine (naravna ohranjenost, pestrost, prostorski red, simbolni pomen 
naravnih in kulturnih prvin državnega, regijskega oz. lokalnega pomena): 
- A: nespremenjeno stanje ali pozitiven vpliv na krajino in vidne kakovosti okolja; 
- B: izvedba plana ne bo bistveno vplivala na krajino in vidne kakovosti okolja. Značilnosti krajine se 

ne bodo bistveno spremenile, vidne kakovosti ne bodo prizadete; 
- C: izvedba plana bo vplivala na krajino in vidne kakovosti okolja, z omilitvenimi ukrepi bodo 

spremembe zmanjšane 
- D: pomemben vpliv na krajino in vidne kakovosti, bistvene spremembe krajine, veliko 

poslabšanje vidnih kakovosti; 
- E: s planom bodo prepoznavne značilnosti krajine in njene vidne kakovosti uničene; 
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- X: zaradi pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

3.4.4.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.4.4.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Glede na naravo plana smo kot trajne vplive opredelili vplive, ki nastanejo v času obratovanja, 
medtem ko smo kot začasne vplive opredelili vplive, ki bodo samo v času gradnje. Vplivi izvedbe 
plana so podani opisno, s čimer so utemeljene posamezne ocene. Kriteriji za utemeljitev posameznih 
ocen so opredeljeni v zgornji tabeli.  

Predmet presojanja ni samo registrirana kulturna dediščina, ki se nahaja v območju umeščanja novih 
ureditev, ampak vsa dediščina, na katero ima izvedba plana lahko vpliv (kulturna dediščina, ki je v 
bližini oz. širšem območju). Z vidika presojanja vplivov na kulturno dediščino smo upoštevali vse vrste 
vplivov (neposredni, daljinski, kumulativni in sinergijski, kratkoročni, srednjeročni, dolgoročni, trajni 
in začasni vplivi na kulturno dediščino) glede na specifičnost predmeta načrtovanja oz. načrtovane 
posege v prostor ali prostorske ureditve. 

Vpliv oz. stopnja vpliva ni odvisna samo od fizičnega poseganja v kulturno dediščino, temveč od 
obsega in značilnosti posega ter značilnosti objekta ali območja kulturne dediščine (zvrst, umeščenost 
v prostor, valorizacija, varstvena usmeritev / režim, ocena stanja). Zaradi varovanja kvalitetne 
kulturne krajine so v poglavju obravnavani tudi vplivi na krajino z navedenimi kazalci. 

3.4.4.3.2 Presoja vplivov plana 

Izvedba plana bo posegala v enoto registrirane kulturne dediščine: arheološko območje Ob 
Polanskem potoku EŠD 30393. Območje je bilo prostorsko zamejeno na podlagi v okviru postopka 
celovite presoje vplivov na okolje izvedenih predhodnih arheoloških raziskav z ekstenzivnim 
terenskim pregledom. 

Za druge enote registrirane kulturne dediščine bo izvedba pomenila predvsem spremembo vidnega 
zaznavanja enote kulturne dediščine z umeščanjem vidno izpostavljenih večjih objektov. Pri tem 
ocenjujemo, da pomembne vedute na enote kulturne dediščine ne bodo zastrte in zato ne bo 
razvrednotenja varovanih lastnosti kulturne dediščine, sprememba krajinske slike pa ne bo velika 
glede na to, da gre za dograditev območja, ki je vizualno že omejeno z večjimi infrastrukturnimi 
elementi (avtocesta, železniška proga, letališče).  

Daljinski vpliv ni ugotovljen, saj izvedba ne bo povzročila vplivov, ki bi se zgodili oddaljeno od 
predvidenih posegov. Kumulativni vpliv ne bo nastopil saj na območju in v njegovi neposredni bližini 
ni predvidenih posegov, ki bi kumulativno (skupno) vplivali na enote kulturne dediščine. Sinergijski 
vpliv ni ugotovljen, saj se z izvedbo plana ne načrtuje posegov z vplivi, ki so v celoti večji od vsote 
posameznih vplivov. 

Zaradi ugotovljenega potencialnega arheološkega najdišča so v sklopu nadaljnje projektne 
dokumentacije potrebne dodatne predhodne arheološke raziskave po metodah 8-11, ki bodo 
natančneje določile vsebine in sestave najdišča, in sicer: 
- intenzivni površinski pregledi odprtih površin (njive) v zbiralnih enotah 10 x 10 m oziroma 

intenzivni podpovršinski pregledi zaprtih površin (travniki) v zbiralnih enotah 10 x 10 m s 
kopanjem jamic 40 x 40 x 40 cm s poterensko obdelavo gradiva;   

- arheološki testni izkop z ročnim izkopom testnih jam velikost 1 x 1 m in v globino do sterilne 
geološke osnove; testne jame se izkopljejo v mreži  50 x 50 m; pregledi in testni izkopi bi zajeli 
skupno površino ca 45 ha površine (Parcele št.: 81/1, 82/1, 83/1, 84/1, 85/1, 88/1, 89, 90, 92, 93, 
94/1, 94/2, 95, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247/1, 247/2, 621/1, 622, 623/1, 253, 
257, 258, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 281, 282, 290/1, 295/1, 296/1, 296/2, 
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297/1, 300/1, 301/1, 305/1, 305/3, 306/1, 309, 310/1 vse k.o. Orehova vas in parc. št. 131/1, 
132/1, 133/1, 143/1, 143/2, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 
158, 159/2, 406/2, 407/2, 407/5, 451/2, 447, 299/2, 299/3, 299/4, 300/2, 300/4, 300/5, 300/6, 
300/7, 300/8, 300/9, 300/10, 300/11, 300/15, 300/16, 300/17, 300/18, 300/19, 300/20, 300/21, 
300/22, 300/23, 300/25, 301/1, 301/2, 302/1, 302/2, 302/5, 302/6, 302/3, 303/1, 303/2, 303/3, 
303/4, 303/5, 303/6, 304/1, 304/3, 328, 329, 330/1, 330/2, vse k.o. Slivnica). 

 

Na osnovi rezultatov te druge faze terenskih arheoloških raziskav, bo nato v izogib uničenju najdišča 
možno projektirati optimizacijo prostorske ureditve in določiti ustrezne omilitvene ukrepe. V 
skrajnem slučaju, ko bodo izčrpane vse druge možnosti, je načeloma pred gradnjo oziroma ureditvijo 
območja možno izvesti tudi nadzorovano odstranitev arheoloških ostalin z izvedbo arheoloških 
izkopavanj in poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča (PAR po metodi 14, tretja faza raziskav) na 
območjih z intenzivnim arheološkim potencialom oziroma z vzorčenjem s strojnimi arheološkimi 
testnimi jarki na območjih z manj intenzivnim arheološkim potencialom (PAR po metodi 12, tretja 
faza raziskav). Tovrstna območja bomo lahko (do)ločili šele na osnovi rezultatov druge faze terenskih 
raziskav. 

V prikazu stanja prostora so ustrezno prikazani aktualni podatki registriranega arheološkega najdišča 
Slivnica pri Mariboru – Arheološko območje Ob Polanskem potoku, EŠD 30393 iz registra nepremične 
kulturne dediščine, v določbah predloga odloka o OPN-SD2 pa ukrepi za varstvo kulturne dediščine: 
- investitor zagotovi ukrepe za varstvo kulturne dediščine med gradnjo varuje pred 

poškodovanjem in uničenjem 
- investitor na območju urejanja, na katerem načrtovane ureditve segajo na registrirano 

arheološko najdišče, pred pridobitvijo kulturnovarstvenega soglasja, zagotovi izvedbo vseh 
predhodnih arheoloških raziskav 

- pri gradnji na območju registriranega arheološkega najdišča se poseg skrči na kar najmanjšo 
površino, ki še omogoča gradnjo. Če se med arheološkimi raziskavami ali med izvedbo del 
odkrijejo izjemne arheološke ostaline, se rešitve prilagodijo skladno z varstvenim režimom, tako 
da dediščina ne bo ogrožena 

- obseg predhodnih in drugih arheoloških raziskav opredeli pristojna območna enota Zavoda za 
varstvo kulturne dediščine Slovenije. 

- za posege v registrirana arheološka najdišča je potrebno soglasje za raziskavo in odstranitev 
arheološke ostaline. 

- investitor o začetku del vsaj deset dni prej obvesti pristojno območno enoto zavoda za varstvo 
kulturne dediščine. 

Zaradi morebitne optimizacije načrtovanih prostorskih ureditev je smiselno, da se nadaljnje 
predhodne arheološke raziskave po metodah 8-11 izvedejo čim prej, najkasneje pa med izdelavo 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ki mora vsebovati tudi vse potrebne 
ukrepe za omilitve vplivov. V skrajnem slučaju, ko bodo izčrpane vse druge možnosti, je načeloma 
pred gradnjo oziroma ureditvijo območja možno izvesti tudi nadzorovano odstranitev arheoloških 
ostalin z izvedbo arheoloških izkopavanj in poizkopavalno obdelavo arhiva najdišča (po metodi 14, 
tretja faza raziskav) na območjih z intenzivnim arheološkim potencialom oziroma z vzorčenjem s 
strojnimi arheološkimi testnimi jarki na območjih z manj intenzivnim arheološkim potencialom (po 
metodi 12, tretja faza raziskav). Tovrstna območja se lahko določijo šele na osnovi rezultatov druge 
faze terenskih raziskav. Predlagamo, da se pri Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije OE 
Maribor čim prej pridobi kulturnovarstvene pogoje in v nadaljevanju kulturnovarstveno soglasje za 
raziskavo in odstranitev arheološke ostaline Ministrstva za kulturo.  
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Proizvodno območje se umešča sicer na kmetijske površine, zato bo s pozidavo krajinska slika 
območja spremenjena, prav tako zaradi sprememb gozda zaradi vzpostavitve nadomestnih 
kmetijskih površin. Zaradi umeščanja cone med prostorsko izrazite linijske infrastrukturne elemente - 
avtoceste, železniško progo in območje letališča in v neposredno bližino prostorsko izstopajočega 
avtocestnega razcepa v širšem urbanem/mestnem območju Maribora, kjer je smotrno razmeščanje 
delovnih mest, storitvenih in proizvodnih dejavnosti glede na infrastrukturno opremljenost območja 
pravzaprav pričakovano, pa ocenjujemo vplive na krajino in vidne kakovosti kot trajne, neposredne, 
nebistvene vplive zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Ohranjanje celovitosti območij in objektov kulturne 
dediščine in arheoloških ostalin 
 

C – nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov  

ohranjanje krajinskih značilnosti in vidnih kakovosti C – nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Skupna ocena na okoljski cilj je ocenjena z C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 

3.4.4.3.3 Omilitveni ukrepi 

Investitor mora za ureditve na registriranem arheološkem najdišču, pred pridobitvijo 
kulturnovarstvenega soglasja, zagotoviti izvedbo vseh predhodnih arheoloških raziskav, na podlagi 
katerih se lahko opredelijo dodatni omilitveni ukrepi. Pri gradnji na območju registriranega 
arheološkega najdišča se poseg skrči na najmanjšo potrebno površino. Če se med arheološkimi 
raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo izjemne arheološke ostaline, se rešitve prilagodijo skladno z 
varstvenim režimom, tako da dediščina ne bo ogrožena. Rešitve in ukrepi za zmanjšanje vplivov 
morajo biti ustrezno vključeni v projektno dokumentacijo. Za ukrep je zadolžen investitor in občina, 
izvedba se spremlja v okviru pridobitve soglasij k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja. 

Z ustreznim oblikovanjem objektov, zunanjih in odprtih površin, ki morajo obsegati tudi urejene 
zelene površine znotraj in na zunanjem (robnem) delu območja je možno tudi razmeroma veliko 
območje industrijske dejavnosti vizualno vključiti v prostor in ob tem ohraniti tudi pričevalnost 
kulturne dediščine v prostoru. Glede na dimenzije predvidenih objektov je smiselno členjenje 
stavbnega volumna, posebej večjih fasadnih površin. Ukrep je ustrezno vključen v odlok o OPN-SD2, 
ki je podlaga za pripravo nadaljnje projektne dokumentacije in izdajo dovoljenj za poseg(e). Sestavni 
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi načrt krajinske 
arhitekture z ureditvami zelenih in drugih odprtih površin. Izvedba načrtovanih ureditev se preverja v 
sklopu pridobitve uporabnega dovoljenja. 

3.4.4.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi. Zato je v predlogu odloka ustrezno navedena obveznost investitorja 
glede obveščanja o začetku del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč tudi splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z 
določili arheološke stroke. Posebno spremljanje stanja glede krajinskih in vidnih značilnosti ni 
predvideno. 
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3.4.4.4 Viri 
 
- Prvo mnenje in dopolnitev prvega mnenja Ministrstva za kulturo k Spremembam in dopolnitvam 

Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče – Slivnica (spremembe in dopolnitve št. 2), št. 
3501-35/2016/10 z dne 13. 10. 2016 in št. 3501-35/2016/36 z dne 20. 12. 2016 

- Register nepremične kulturne dediščine na internetni strani Ministrstva za kulturo. 
(http://rkd.situla.org/) 

- Splošne smernice z področje varstva nepremične kulturne dediščine 
(http://www.mizks.gov.si/fileadmin/mizks.gov.si/pageuploads/Kulturna_dediscina/NEPREMICNA
/ProstorKD/splosne_smernice_KD_za_OPN_2013-01-28.pdf) 

- Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri prostorskem načrtovanju in 
posegih v prostor v območjih kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo 
http://giskds.situla.org/evrdd/P_11_11_02.htm. 

- Strategija varstva krajine v Sloveniji (Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko arhitekturo, 1996) 
- Regionalna razdelitev krajinskih tipov v Sloveniji (Biotehniška fakulteta, Inštitut za krajinsko 

arhitekturo, 1997) 
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3.4.5 Okoljski cilj: ohranjanje narave 

3.4.5.1 Obstoječe stanje 

3.4.5.1.1 Rastlinstvo, živalstvo in habitatni tipi 

Rastlinstvo in habitatni tipi 
Območje proizvodnih dejavnosti obsega približno 92 ha veliko območje, ki ga na vzhodni strani 
omejuje regionalna cesta Hoče - Letališče Maribor ob robu letališča, na jugu avtocesta Slivnica-
Draženci in AC priključek do letališča, na zahodu železniška proga Maribor-Pragersko in na severu 
obstoječa javna pot ter izkoriščeni del območja za izkoriščanje mineralnih surovin (gramoznica) v 
Hočah. Gre za območje intenzivne kmetijske pridelave, na katerem prevladujejo njive (Physis koda HT 
82.11) in vlažni intenzivni gojeni travniki (Physis koda HT 81.2). Na območju ni rastišč ogroženih 
rastlinskih vrst z rdečega seznama (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči 
seznam, Ur. l. RS, št. 82/02, 42/10) oz. z Uredbe o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. 
RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09 in 15/14). Ocenjujemo tudi, da je na območju posega ni 
biotopov, ki bi lahko predstavljali potencialna rastišča ogroženih rastlinskih vrst. Na območju tudi ni 
prednostnih habitatnih tipov. Preko območja poteka tudi Polanski potok, katerega struga je 
regulirana in se uvršča med tehnično urejene vodotoke. Polanski potok se izliva v Spodnji Hočki potok 
in ta naprej v Novi Hočki potok, ki se izteka v kanal HE Zlatoličje. Brežine navedenih vodotokov so v 
večjem delu brez grmovne ali drevesne obrežne vegetacije. 

Območje, predlagano za nadomeščanje KZ, obsega približno 65 ha veliko območje sekundarnega 
borovega gozda na prodnatih tleh. Gozdna združba obravnavanega območja se uvršča v drugotno 
združbo rdečega bora in okroglolistne lakote (Galio rotundifolii-Pinetum sylvestris). Območje je del 
večje sklenjene gozdne površine.  

Sesalci 
Naravno vegetacijo na načrtovanem območju proizvodnih dejavnosti je v celoti nadomestila 
intenzivna kmetijska raba, na območju ni prisotnih gozdnih zaplat, mejic in omejkov. V takšnem 
biotopu je pričakovati sinantropne vrste sesalcev, kot so na primer srna (Capreolus capreolus), lisica 
(Vulpes vulpes), poljski zajec (Lepus europaeus), navadni krt (Talpa europaea) ter miši in voluharice. 

Gozdne površine na območju, predlaganem za nadomeščanje KZ, so del večjega gozdnega 
kompleksa, ki nudi ustrezne habitate številnim gozdnim živalim. Območje je del večje sklenjene 
gozdne površine, ki je zaradi svoje koridorske funkcije pomembna z vidika ohranjanja biotske 
pestrosti prostoživečih živali (ohranitev povezanosti populacij in pretoka genskega materiala).  

Na širšem območju obravnave je potrjena prisotnost vidre (Lutra lutra) (vir: ZRSVN, ga. Kaligarič 
ustno, podatek o povozu vidre na odseku AC Med Spodnjimi Hočami in Hotinjo vasjo). Naravni rečni 
habitatni na širšem območju obravnave so sicer v veliki meri degradirani, vendar območje bogatijo 
številne stoječe vode - ribniki in gramoznice, ki so za vidro zanimivi. 

Ptice 
V letu 2016 je bil na območju celotnega Dravskega polja opravljen  popis pribe (Vanellus vanellus). 
Gre za vrsto, ki je od leta 1980 do 2012 doživela 40-80% upad na nivoju države. Upad številčnosti je 
doživela tudi v Evropi, kjer ima status ranljive vrste (VU). Ogrožena pa je tudi globalno, saj ima 
globalni varstveni status vrste blizu ogroženosti (NT = near-threatened). Gre torej za vrsto izrednega 
varstvenega pomena, ki jo je skladno z Direktivo o pticah Slovenija dolžna varovati in ohranjati v 
ugodnem stanju. Dravsko – Ptujsko polje je za vrsto poleg Ljubljanskega barja in Prekmurja eno 
pomembnejših gnezditvenih območij v Sloveniji (DOPPS, 2016). 

V popisu 2016 je bilo v okolici letališča Edvarda Rusjana zabeleženih 71 gnezdečih osebkov pribe 
(okvirna ocena 36 gnezdečih parov).  
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Slika 29: Rezultat popisa pribe v okolici letališča Edvarda Rusjana v Mariboru v letu 2016 
Številke se nanašajo na število gnezdečih osebkov (opazovan svatovski let, preganjanje potencialnih 
plenilcev, parjenje ali kopanje gnezditvene jamice) (vir podatkov: DOPPS, 2016) 
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To glede na oceno velikosti nacionalne populacije za obdobje 2001-2012, ki znaša 700-1000 parov, 
predstavlja približno 4% nacionalne populacije oz. kar 30% populacije na Dravsko-Ptujskem polju 
(DOPPS, 2016). Na samem območju načrtovane proizvodne dejavnosti je bilo zabeleženih 35 
osebkov, kar glede na podatke DOPPS predstavlja 15% populacije na Dravskem polju, oz 2% na nivoju 
države. 

Načrtovano območje proizvodnih dejavnosti sicer ne predstavlja pomembnega habitata drugih 
ogroženih vrst ptic, saj obsega predvsem kmetijsko krajino z izrazitim človekovim vplivom. Na 
območju bi, poleg pribe, kot gnezdilce morda lahko pričakovali še čopastega škrjanca (Galerida 

cristata), med njivami morda tudi prosnika (Saxicola torquata). Na območju je možna tudi občasna 
prisotnost grivarja (Columba palumbus), male uharice (Asio otus) in sive vrane (Corvus cornix), 
navedenim vrstam kmetijske površine nudijo prehranjevalne habitate.  Možni so tudi občasni preleti 
za kmetijsko krajino povsem netipičnih vrst. 

Gozdne površine na območju, predlaganem za nadomeščanje KZ, lahko nudijo gnezdišča pogostih 
gozdnih vrst, ki se pojavljajo tudi drugod v borovih gozdovih, kot so npr. sinice, različni ščinkavci, 
vrani, taščica (Erithacus rubecula), kos (Turdus merula) in vrbji kovaček (Phylloscopus collybita), na 
robu gozda lahko gnezdi mala uharica (Asio otus), v bližini naselij turška grlica (Streptopelia 

decaocto). 

Dvoživke 
Sklenjene gozdne površine in gramoznice na širšem območju obravnave nudijo ustrezne habitate 
dvoživkam. Samo načrtovano območje proizvodnih dejavnosti, zaradi obstoječe kmetijske rabe, ne 
predstavlja pomembnega habitata za dvoživke. Te najdejo ustreznejše habitate v okoliških vodnih 
telesih ter na gozdnih površinah. Na širšem območju obravnave se potencialno lahko pojavljajo: veliki 
pupek (Triturus carnifex), navadni pupek (Triturus vulgaris), navadni močerad (Salamandra 

salamandra), hribski urh (Bombina variegata), navadna krastača (Bufo bufo), zelena krastača (Bufo 

viridis), zelena rega (Hyla arborea), debeloglavka (Rana ridibunda), sekulja (Rana temporaria),  
rosnica (Rana dalmatina) in druge. Mnoge med njimi živijo na širšem območju ob Dravi v stoječi in 
počasi tekoči vodi ob dravskih stranskih rokavih in lužah, ki ostanejo po visokih vodah (pogosta 
mrestišča dvoživk). Pogoste so tudi v gozdnih kompleksih, kjer so tudi primerni biotopi za mrestišča. 
Vse navedene vrste dvoživk, razen navadnega močerada, so v Sloveniji zavarovane tudi z Uredbo o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur.l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – odl. 
US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16). 

Ribe 
Preko območja poteka tudi Polanski potok. Polanski potok se izliva v Spodnji Hočki potok in ta v Novi 
Hočki potok, ki ima izliv v kanal HE Zlatoličje. Struge vseh navedenih vodotokov so na območju z OPN 
predvidenih sprememb regulirane, vodotoki pa uvrščeni med tehnično urejene vodotoke.  

Po podatkih ZZRS (RibKAT, 2017) je v Polanskem potoku prisotna potočna postrv (Salmo trutta fario),  
ta in še pet drugih vrst je prisotnih tudi v Spodnjem Hočkem potoku. Za Novi Hočki potok ni podatkov 
o prisotnosti rib. 
 

Tabela 8: Seznam rib v Polanskem in Spodnjem Hočkem potoku (vir. ZZRS, RibKAT, 2017) 

Vrsta Latinsko ime Rdeči seznam Varstvena doba 

potočna postrv (* in **) Salmo trutta fario E 1.10.–28.2. 

rdečeoka** Rutilus rutilus - 1.4.–30.6. 

klenič**  Leuciscus leuciscus E 1.5.–30.6. 

klen** Squalius cephalus - 1.5.–30.6. 

rdečeperka** Scardinius erythrophthalmus - 1.4.–30.6. 

navadni globoček** Gobio obtusirostris - - 
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Legenda: 
* Vrsta je prisotna v Polanskem potoku 
** Vrsta je prisotna v Hočkem potoku 
Rdeči seznam (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (UL RS, št. 82/02, 42/10): E–
prizadeta vrsta, V–ranljiva vrsta) 
Varstvena doba po Odredbi o najmanjših dolžinah lovnih rib in o varstveni dobi lovnih rib, rakov, žab in školjk  (UL RS, št. 
14/93, 20/93) 

 
Slika 30: Širše območje obravnave 

3.4.5.1.2 Ekološko pomembna območja 

Na območju sta dve ekološko pomembni območji, in sicer: 
- EPO Dravsko polje id. 42500: Območje ima poudarjeno funkcijo ekološkega koridorja in 

povezovalnega območja med Alpami in Panonsko nižino 
- EPO Pohorje id 41200: Obsežno in kompleksno gorsko območje, ki je del Centralnih Alp. Edino 

naše gorovje na silikatni geološki podlagi. Ekološki sistemi so specifični ter specializirani. Velika 
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raznolikostjo habitatnih tipov (travišča, bukovi in smrekovi gozdovi, ruševje, barjanska smrekovja, 
aktivna visoka ter prehodna barja, potoki) ter redkih in ogroženih rastlinskih in živalskih vrst 

Zahodni rob načrtovanega območja proizvodnih dejavnosti meji na EPO Pohorje, severni del območja 
proizvodnih dejavnosti posega v EPO Dravsko polje. Gozdne površine, namenjene nadomeščanju KZ, 
so v celoti na EPO Dravsko polje. 

EPO Dravsko polje Zajema osrednji del Dravskega Polja od Miklavža na Dravskem polju na 
severozahodu do Kidričevega na jugovzhodu. Od tega osrednjega dela je več koridorskih krakov proti 
zahodu v smeri Pohorja, proti jugu v smeri Dravinje in Haloz in proti vzhodu v smeri Drave. Območje 
ima poudarjeno funkcijo ekološkega koridorja in povezovalnega območja med Alpami in Panonsko 
nižino. Na območju prevladujejo gozdne in poljedelske površine, med slednjimi pa predvsem travniki 
v širokem razponu od toplih in suhih do bolj ali manj vlažnih. Gozdne površine so zastopane 
predvsem s sekundarnimi borovimi gozdovi na prodnatih tleh, v manjši meri pa so ohranjeni hrastovo 
gabrovi gozdovi in obrečna vrbovja. Območje ogroža agresivna urbanizacija, prometni in energetski 
koridorji ter intenziviranje kmetijstva. Večji del tega območja leži na varovanem območju pitne vode. 
Ohranitev ekoloških funkcij je povezana z ohranitvijo sklenjenih nepozidanih površin v gozdarski, 
kmetijski in vodo oskrbni rabi. Večji del območja leži na zgornji dravski terasi (diluvijalna terasa) na 
prodnatih in suhih tleh. Manjši del leži na spodnji, aluvialni terasi, kjer je talni vodni režim pod 
vplivom voda reke Drave. Na območju so prisotni naravovarstveno pomembni habitatni tipi ter 
habitati ogroženih rastlinskih in živalskih vrst, Rastlinstvo je ogroženo predvsem zaradi urbanizacije in 
intenzifikacije kmetijske rabe, zato so nahajališča redkih in ogroženih vrst pod stalnim pritiskom. 
Pojavljajo se npr. modri glavinec, češki šaš, pikasti mišjak, klobčasta ostrica, poljska možina, plazeča 
sretena, deteljnolistna srčica, osjeliko mačje uho in navadni kosmatinec. Med ogroženo in varstveno 
pomembno favno nevretenčarjev se pojavljajo tudi mednarodno varovane vrste. Predvsem je 
pomembna favna metuljev, med katerimi se pojavljajo hromi volnoritež, veliki mravljiščar, travniški 
postavnež in druge ogrožene vrste npr. nazobčani argus, topolova kokljica, škrlatni cekinček in mali 
spreminjavček. V ohranjenih gozdnih sestojih hrasta in belega gabra se pojavlja rogač. Območje 
poseljujejo ptice kmetijske kulturne krajine, med katerimi se pojavljajo močna populacija bele 
štorklje, od ostalih vrst pa so prisotni še kragulj, kanja, skobec, postovka, priba, rjavi srakoper. 

EPO Pohorje Obsega del alpskega hribovja v vzhodnem delu slovenskega alpskega sveta na območju 
posebne regije, ki jo sestavljajo Pohorje, Strojna in Kozjak. V širšem smislu je to območje del 
Vzhodnih Alp in se proti severu preko Košenjaka navezuje na pogorje Golice v Avstriji. Pohorje se 
razprostira južno od reke Drave med Dravogradom na zahodu in Mariborom na vzhodu, na jug pa 
sega do Vitanjskega podolja. Najvišji vrh je Črni vrh (1534 m). Za celotno območje je značilna silikatna 
geološka podlaga, ki jo tvorijo paleocojske metamorfne kamnine v obrobju in mlajše magmatske 
kamenine v osrednjem delu. Med prostranimi gozdnimi površinami prevladujejo evropsko pomembni 
bukovi gozdovi na kislih tleh Luzulo – Fagetum, v soteskah ob potokih pa mešani listnati gozdovi Tilio 
– Acerion. Na ovršju je večje število visokih barij in ruševja, na slemenih zahodnega Pohorja pa so 
večje površine travišč tipa vrstno bogati nardetum. Vsi našteti habitatni tipi so za ohranitev 
biodiverzitete izrednega pomena. Travišča in barjanske površine so nahajališče mnogih ogroženih 
rastlinskih vrst: arnika, brkata zvončica, panonski svišč, navadni kukovičnik, belkaste ročice, 
okroglolistna rosika, dlakava mahovnica, navadna rožmarinka, rjasti sleč, nepravi sršaj, več endemnih 
vrst šotnega mahu idr. Ohranjeni avtohtoni bukovi gozdovi in drugi listnati gozdovi vzhodnega dela 
Pohorja so habitat ogroženih in mednarodno varovanih vrst hroščev alpskega in bukovega kozlička 
ter rogača, ki se pojavlja predvsem v nižjih toploljubnih delih. Strme doline potokov so pomembne 
habitatni tip listnatih gozdov ob potokih, z večjim deležem velikega jesena so pomembni tudi kot 
habitat ogroženih vrst metuljev, predvsem črnega apolona in gozdnega postavneža. V ohranjenih 
naravnih strugah potokov živi rak koščak. Značilnost ovršja Pohorja so številna barja in močvirja z 
ruševjem, ki so evropsko pomembni habitatni tip in hkrati habitat številnih ogroženih in mednarodno 
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varovanih vrst. Med temi izstopajo dvoživke hribski urh, alpski in veliki pupek ter kačji pastirji 
barjanska deva, barjanski lesketnik, barjanski spreletavec, črni kamenjak, povirni studenčar in 
barjanski škratec. Gorski gozdovi so habitat številnih redkih in ogroženih ptic, zlasti ruševca, divjega 
petelina, gozdnega jereba, malega skovika, koconogega čuka, triprstega detla, goloba duplarja in 
povodnega kosa. Sakralni objekti v Ribnici ter Lovrencu na Pohorju in Hočkem Pohorju so s svojo 
okolico pomemben habitat netopirjev malega podkovnjaka in vejicatega netopirja. 

 
Slika 31: Ekološko pomembna območja 

 

Kljub temu, da se za območje poudarja pomembnost  povezovalnega koridorja med Alpami in 
Panonsko nižino, ga linijsko prekinja železnica in avtocesta. V bližini obravnavanega posega 
obojestransko ograjena avtocesta onemogoča zagotavljanje povezovalnega koridorja za velike 
sesalce, migracija je v sklopu premostitve vodotokov zagotovljena predvsem za male živali (vidra, 
dvoživke ipd). 
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Slika 32: Povezovalno območje med Alpami in Panonsko nižino 
(ekološko pomembna območja) 

3.4.5.1.3 Veljavni pravni režimi 

Ekološko pomembni območji Dravsko polje in Pohorje sta opredeljeni z Uredbo o ekološko 
pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13). Ekološko pomembno območje je po 
Zakonu o ohranjanju narave območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske 
enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 

Na ekološko pomembnih območjih, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s predpisom, ki 
ureja posebna varstvena območja (območja Natura 2000), so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje 
pa se jih tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 
rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča ponovno 
povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena. Pri izvajanju posegov 
in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, 
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši.  

Za gradnjo objektov na EPO, ki niso obenem območje Natura 2000, zavarovano območje ali območje 
naravnih vrednot, ni treba pridobiti naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. 

3.4.5.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.4.5.2.1 Izhodišča 

Za opredelitev pomembnih okoljskih ciljev so uporabljene prevzete obveznosti, določene v 
ratificiranih mednarodnih pogodbah ali predpisih Evropske unije ter v nacionalnih strateških 

Lokacija območja 
proizvodnih dejavnosti 

Lokacija območja, predlaganega za 
nadomestna KZ 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 109 

dokumentih in zakonodajnih aktih s področja ohranjanja narave.  Upoštevana so naslednja zakonska 
izhodišča: 
- Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic (Ur. l., št. 103 z 

dne 2. 4. 1979) 
- Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto 

živečih živalskih in rastlinskih vrst (Ur. l., št. 206 z dne 22. 7. 1992) 
- Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Ur. l. RS, št. 82/02, 

42/10) 
- Uredba o ekološko pomembnih območjih (Ur. l. RS, št. 48/04, 33/13, 99/13) 
- Uredba o habitatnih tipih (Ur. l. RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 
- Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Ur. l. RS, št. 81/07, 109/07, 

62/10, 46/13) 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 

36/09, 15/14) 
- Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Ur. l. RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 

Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14, 64/16) 
- Zakon o ohranjanju narave (Ur. l. RS, št. 96/04 – ZON – UPB2, 46/14-ZON-C) 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Ur. l. RS, št. 7/96) 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 

njunih naravnih življenjskih prostorov /MKVERZ/ (Ur. l. RS, št. 17/99) 
- Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Ur. l. RS – 

Mednarodne pogodbe, št. 18/98 in 27/99) 
- Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (Ur. l. RS - Mednarodne pogodbe, št. 

22/03)  

3.4.5.2.2 Merila in metode vrednotenja 

V spodnjih tabelah so predstavljeni okoljski cilji, kazalniki in velikostni razredi za ocenjevanje in 
vrednotenje vpliva izvedbe plana. 

Področje 
okolja 

Okoljski cilj Kazalnik Velikostni razredi ocenjevanja 

Rastlinstvo, 
živalstvo in 
habitatni tipi 

Preprečevanje 
zmanjševanja 
biotske 
raznovrstnosti  
 

Vpliv na 
populacije 
zavarovanih 
in ogroženih 
rastlinskih in 
živalskih vrst 
 

A – ni vpliva oz. je pozitiven vpliv: vplivi oz. učinki 
posega bodo enaki kot v obstoječem stanju ali bo 
vpliv pozitiven. 
B – vpliv je nebistven: občasna prisotnost manjšega 
števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst, 
zmanjšanja populacij ne bo.  
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: stalna prisotnost ogroženih, redkih ali 
zavarovanih vrst. Uničenje majhnih površin 
prednostnega HT, bistvenega vpliva na velikost 
populacij flore in favne ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov ne bo. 
D – vpliv je bistven: stalna prisotnost večjega števila 
ogroženih, redkih in zavarovanih vrst – pričakovano 
je bistveno zmanjšanje populacij posamezne vrste, 
uničenje obsežnih površin prednostnega HT in 
porušenje naravnega ravnovesja. 
E – vpliv je uničujoč: stalna prisotnost večjega 
števila ogroženih, redkih in zavarovanih vrst - 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 110 

pričakovano je uničenje populacij posamezne vrste, 
popolno uničenje prednostnega HT na območju in 
popolno porušenje naravnega ravnovesja. 
Omilitveni ukrepi niso možni. 
X – ugotavljanje vpliva ni možno 

Ekološko 
pomembna 
območja 

Ohranitev 
biotske 
pestrosti in 
koridorske 
funkcije EPO 

Zveznost 
drevesne 
vegetacije  

A – ni vpliva oz. je pozitiven: Na območju posega ni 
EPO,  oz. so  v bližini. Vpliva ne bo ali bo pozitiven. 
B – vpliv je nebistven: Obravnavani plan je lociran v 
neposredni bližini EPO. EPO ne bodo prizadeta oz. 
bo vpliv nebistven.  
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Na območju plana oz. v njegovi 
neposredni bližini so EPO na katera bi poseg lahko 
vplival. Biodiverziteta na širšem območju bo 
ohranjena, obstaja pa možnost okrnitve koridorske 
funkcije EPO. Potrebni so omilitveni ukrepi.  
D – vpliv je bistven: Na območju posega so EPO. 
Obstaja verjetnost, da bo po posegu biodiverziteta 
na širšem območju zmanjšana. 
E – vpliv je uničujoč: Na območju posega so EPO. Iz 
presoje sledi, da bo biodiverziteta na širšem 
območju trajno zmanjšana. 
X – ugotavljanje vpliva ni možno 

 

3.4.5.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.4.5.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Neposredne vplive predstavljajo vse ureditve, ki bodo izvedene na načrtovanem območju 
proizvodnih dejavnosti in na območjih namenjenih nadomeščanju kmetijskih zemljišč ter na območju 
izgradnje novega plinovoda. Vplivi bodo trajni.  

Neposredne in kratkotrajne vplive bi lahko predstavljalo morebitno onesnaženje v času gradnje in 
obremenitev s hrupom zaradi gradbenih del. 

Posredne in trajne vplive bi lahko predstavljale hrupne obremenitve zaradi obratovanja proizvodnje, 
svetlobno onesnaževanje in možne emisije v vode. 

Obstaja tudi možnost pojavljanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ti vplivi bi bili trajni. 

3.4.5.3.2 Presoja vplivov plana 

Okoljski cilj: Preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti 

V času gradnje bo na območju gradbišča prišlo do trajnega uničenja rastlinskih vrst ter osebkov manj 
mobilnih živalskih vrst. Območje proizvodne cone je v obstoječem stanju biodiverzitetno 
osiromašeno, zato pomembnih vplivov na vegetacijo ne bo.  

Bistveni vplivi so možni na populacijo pribe Dravskega polja, saj bo zaradi izgradnje proizvodne cone 
izgubljena površina, na kateri je v letu 2016 gnezdilo 15% celotne populacije pribe Dravskega polja. 
Vpliv je možno omiliti z časovno omejitvijo začetka izvajanja gradbenih del na obdobje izven 
gnezditvene sezone pribe. 
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Na območju za nadomeščanje kmetijskih zemljišč bo posekanih približno 65 ha gozdnih površin 
sekundarnega borovega gozda. Gozd bo ob gradbišču degradiran, zato bo treba poškodovane 
površine takoj po končani gradnji sanirati. Zaradi zmanjšane površine gozda bo prišlo do preselitve 
tam prisotnih ptic, a ker je ocenjeno, da to območje naseljujejo le pogoste vrste, sprememba ne bo 
imela bistvenega vpliva na biodiverziteto ptic širšega območja. Vsekakor se pa poseka ne sme 
opraviti v času gnezditvene sezone, ko lahko pride do izgube zaroda in s tem vplivov na populacije 
ptic. 

Posek in gradbena dela bodo, zaradi povečane obremenitve območja s hrupom in povečane 
prisotnosti človeka v neposredni okolici gradbišča, predstavljala neposreden negativni vpliv predvsem 
na ptice in sesalce. Vpliv na prostoživeče sesalce in ptice bo izražen predvsem kot motnja 
vsakodnevnega ritma živali in obredov kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje in 
podobno. Območje načrtovane proizvodne cone je že v obstoječem stanju obremenjeno z emisijami 
hrupa iz železnice, letališča in drugih prometnic, ki obdajajo območje, zato vplive izgradnje cone 
ocenjujemo kot nebistvene. Bistvenim negativnim vplivom hrupne obremenitve na gozdnih 
površinah se je možno izogniti z omejitvijo obdobja izvajanja sečnje in urejanja območja kmetijskih 
zemljišč. 

Gradbena dela bi lahko onesnažila tla na območju posega z betonskimi odplakami, gorivi, olji ali 
drugimi toksičnimi snovmi iz gradbene mehanizacije, ob upoštevanju omilitvenih ukrepov za področje 
vode in tal ne bo prišlo do bistvenih vplivov. V okviru izvedbe predvidenega plana je predvidena 
prestavitev Polanskega potoka na območju plana. Izveden bo tudi prenosni plinovod, ki bo potekal 
vzporedno s Spodnjim Hočkim potokom in Novim Hočkim potokom. Novi plinovod bo vodil od kanala 
HE Zlatoličje do načrtovanega območja proizvodnih dejavnosti. Po podatkih ZZRS je v Polanskem 
potoku sicer prisotna potočna postrv (Salmo trutta fario),  ta in še pet drugih vrst je prisotnih tudi v 
Spodnjem Hočkem potoku, za Novi Hočki potok ni podatkov o prisotnosti rib, na območju z OPN 
predvidenih sprememb ni podatkov o drstiščih. Ker so struge vseh navedenih vodotokov na območju 
z OPN predvidenih sprememb že regulirane in ni podatkov o prisotnosti drstišč ocenjujemo, da za 
preprečitev negativnih vplivov na ribe zadostuje omejitev izvajanja gradbenih del v vodotoku v času 
intenzivne drsti in upoštevanje vseh omilitvenih ukrepov navedenih v poglavju Površinske vode. 

V času gradnje bi ob morebitnem neustreznem osvetljevanju gradbišča lahko prišlo do svetlobnega 
onesnaževanja, ki lahko moteče vpliva predvsem na nočno aktivne živali (žuželke in netopirje), 
svetloba pa je v času počitka moteča tudi za druge živali. Večino nočno aktivnih metuljev in nekatere 
druge skupine žuželk privlačijo umetni viri svetlobe, še posebej takšni, ki sevajo večje količine 
svetlobe v ultravijoličnem spektru. Efekt ima za populacije teh skupin živali negativne posledice, kajti 
namesto prehranjevanja ali iskanja spolnega partnerja, ki je osnovni pogoj za nadaljevanje vrste, se 
osebki preko noči zadržujejo pri svetilu. V izogib vplivom je treba upoštevati omilitvene ukrepe za 
zmanjšanje svetlobnega onesnaževanja. 

Med obratovanjem bodo na območju EUP Sl20 bodo novi viri svetlobnega onesnaževanja, kot so 
zunanja razsvetljava proizvodnih objektov in manipulativnih površin. Žuželke privlači svetloba s 
cestišča. Vpliv je možno omiliti z namestitvijo ustreznih svetilk in upoštevanjem Uredbe o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13). 

Bistveni vplivi so možni na populacijo pribe Dravskega polja, saj bo zaradi izgradnje proizvodne cone 
izgubljena površina, na kateri je v letu 2016 gnezdilo 15% celotne populacije pribe Dravskega polja. 
Izgubljene kmetijske površine bodo nadomeščene.  

V okviru izvedbe predvidenega plana se prestavi del Polanskega potoka na območju plana. Izveden 
bo tudi prenosni plinovod, ki bo potekal vzporedno s Spodnjim Hočkim potokom in Novim Hočkim 
potokom. Dolgoročna ohranitev in po možnosti povečanje biotske pestrosti vrst v in ob vodotokih je 
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možna le v primeru sonaravne ureditve strug in brežin že v času gradnje. V ta namen so podani 
omilitveni ukrepi za čas gradnje. 
 

Okoljski cilj: Ohranitev biotske pestrosti in koridorske funkcije EPO 

V času gradnje vplivi na biodiverziteto EPO v času gradnje bodo začasni in opazni na lokalni ravni v 
neposredni bližini proizvodne cone. Možne negativne vplive predstavljajo predvsem povečane 
hrupne obremenitve, izguba posameznih manj mobilnih osebkov v času gradnje, občasne prekinitve 
migracijskih poti, morebitno svetlobno onesnaževanje. 

Med obratovanjem bi bili možni trajni vplivi na povezanost EPO Pohorje in Dravsko polje, v primeru, 
da se zmanjša funkcionalnosti migracijskega koridorja (za npr. vidro, netopirje, ptice), ki omogoča 
povezanost Pohorja in Dravskega polja. Koridor pa ima tudi že sedaj dokaj omejene povezovalne 
zmožnosti za večje sesalce, ki jim ograjena AC predstavlja oviro. Vpliv na povezanost EPO je možen 
zaradi poseganja v gozdno območje med Rogozo in Miklavžem na Dravskem polju. Ocenjujemo, da 
obseg zmanjšanja ne bo velik, saj se bodo gozdne površine nadomeščale s kmetijskimi, ki so že v 
obstoječem stanju marsikje del koridorja in predstavljajo mozaični preplet habitatov, kar je ugodno z 
vidika biotske pestrosti.  

Določena omilitev zmanjšane funkcije migracijskega koridorja je možna z zasaditvijo brežin 
vodotokov na območju koridorskega pasu. V območju koridorskega pasu so namreč Polanski potok, 
Spodnji Hočki potok in Novi Hočki potok. Vsi navedeni vodotoki so bili v času izgradnje avtoceste 
Slivnica – Pesnica regulirani. Ti potoki naj bi bili v skladu z 10. členom Uredbe o lokacijskem načrtu za 
odsek avtoceste Slivnica–Pesnica (Uradni list RS. št. 41/98) zasajeni z avtohtono obvodno drevesno in 
grmovno vegetacijo Z Uredbo je bila predvidena sonaravna ureditev vodotokov s povprečno širino 
vodotoka 22 – 23 m, od tega je na vsaki strani še 5 m pas, ki je namenjen zasaditvi in ureditvi 
vzdrževalne poti. Zasaditve pa bodisi niso izvedene oz. so bile mogoče kasneje odstranjene. 

Zasaditve obvodnega prostora navedenih vodotokov bi predstavljale omilitev izgubljenih površin 
gozda, v kolikor bi se vegetacija zasadila v širokem pasu okoli potokov (ocena: potrebna je vsaj 
enostranska zasaditev širine minimalno 5m) bi omilitev pomenila tudi ohranitev oz. izboljšanje 
funkcije povezovanja območja Pohorja in Dravskega polja v stanju, kakršna je danes.  

Po podatkih ZRSVN je na bližnjem območju načrtovane proizvodne cone prišlo do povoza vsaj enega 
osebka, zato je za zagotavljanje povezljivosti habitatov te vrste potrebno preveriti še ustreznost 
prehodov za vidro pod avtocesto. Za uporabo podhodov je poleg pravilne dimenzije podhoda treba 
zagotoviti, da se vidre že od brežin vodotoka v podhod usmerja z ograjami, prav tako tudi, da je vhod 
v podhod viden in ne zalit z vodo. 
 

Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Preprečevanje zmanjševanja biotske raznovrstnosti  C – nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov  

Ohranitev koridorske funkcije EPO C – nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov 

Skupna ocena na okoljski cilj ohranjanje narave je ocenjena z C – nebistven vpliv zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov. 
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3.4.5.3.3 Omilitveni ukrepi 

Nosilec izvedbe opredeljenih omilitvenih ukrepov je investitor oz. Občina Hoče – Slivnica kot 
pripravljavec plana. 
 
V času gradnje 

Na širšem območju obravnave so Polanski potok, Hočki potok in Novi Hočki potok. Brežine navedenih 
vodotokov naj se, v skladu z 10., 20. 23. in 24. členom Uredbe o lokacijskem načrtu za odsek 
avtoceste Slivnica-Pesnica (Uradni list RS, št. 41/98, 72/00, 68/02, 110/02 – ZUreP-1, 72/04, 73/05 in 
22/14), zasadi z grmovno in drevesno obrežno vegetacijo, ki z zveznimi krošnjami dreves (razen v 
območju infrastrukturnih koridorjev) ohranja funkcijo ekološkega koridorja. Za zasaditev se uporabijo 
avtohtone, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, hrast, jesen, 
gaber, vrba (ne žalujka), topol, dren, leska itd. Posamezna grmičevja naj se zasadi tudi neposredno ob 
strugi (senčenje struge). Ocenjujemo, da bi bila za popolno prevzetje funkcije koridorja potrebna 
zasaditev vsaj v širini 5 m, po možnosti na obeh straneh potokov. Ker je sonaravna ureditev 
vodotokov in obvodna zasaditev že bila predvidena v državnem prostorskem načrtu za avtocesto, 
ocenjujemo, da je omilitveni ukrep izvedljiv. 

Tudi prestavljena struga Polanskega potoka na območju OPN-SD2 se izvede sonaravno in zasadi z 
avtohtono obrežno vegetacijo. Za zasaditev se uporabijo avtohtone, lokalnim rastiščnim razmeram 
prilagojene drevesne in grmovne vrste: jelša, hrast, jesen, gaber, vrba (ne žalujka), topol, dren, leska 
itd. Posamezna grmičevja naj se zasadi tudi neposredno ob strugi (senčenje struge). Potrebna je 
enostranska zasaditev brežine vsaj v širini 5 m, v kolikor obstaja možnost, naj se zasaditev izvede na 
obeh straneh potoka. 

Predlagamo tudi, da se pod avtocesto na odseku med Hotinjo vasjo in Rogoz preveri ustreznost 
izvedenih prepustov za vidro. Za uporabo podhodov je poleg pravilne dimenzije podhoda treba 
zagotoviti, da se vidre že od brežin vodotoka v podhod usmerja z ograjami, prav tako tudi, da je vhod 
v podhod viden in ne zalit z vodo. Predlagamo, da strokovnjak za to vrsto na terenu preveri možnost 
izboljšave zgrajenih podhodov, predvsem z vidika prehodnosti in ustreznosti namestitve 
usmerjevalnih ograj. 

Posek gozda in bolj hrupna dela v času agromelioracije naj se ne izvajajo v času intenzivnega 
gnezdenja ptic; torej se ne izvaja od začetka aprila do konca junija.  

Pričetek gradbenih del na gradbišču proizvodne cone mora biti izven gnezditvenega obdobja pribe, 
torej ne med 1.3. in 31.5., pričetek izvajanja je tako dovoljen med 1.6. in 28.2. Ko bodo zemeljska 
dela za posamezno fazo dokončana in bo s tem posamezno območje za pribe že neprimerno, se lahko 
z nadaljnjimi fazami gradnje iste faze nadaljuje tudi v marcu, aprilu in maju. 

Potrebna osvetlitev se zmanjša na najnižjo možno raven. Upošteva naj se Uredba o mejnih 
vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10, 46/13), poleg 
tega pa naj se za osvetljevanje uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in 
nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo UV ter modre svetlobe. 

Gradbena dela, ki vplivajo na kalnost vode v vodotoku (gradnja plinovoda, zasaditev brežin, 
prestavitev struge…) naj se ne izvajajo v času intenzivne drsti v vodotoku prisotnih ribjih vrst. Čas 
izvajanja naj se uskladi s pristojno ribiško družino. 

Ob prestavitvi Polanskega vodotoka naj se izlovi prisotne osebke in zagotovi sonaravno ureditev 
vodotoka (naravno dno, vegetacija na brežinah). 
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V času obratovanja 
Invazivne tujerodne ali potencialno invazivne vrste steblik, grmovnic in dreves naj se na degradiranih 
površinah odstranjujejo vsaj še tri leta po zaključku gradbenih del.   

Za osvetljevanje proizvodne cone naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in 
nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične ter modre svetlobe, da se povzroči čim 
manjše svetlobno onesnaženje.  

3.4.5.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Spremljanje populacije pribe (Vanellus vanellus) na območju Dravskega polja še tri leta po izgradnji 
proizvodne cone. Popisi naj se izvedejo po metodi in v obsegu enakem popisom, izvedenim v letu 
2016 (DOOPS), da bodo rezultati primerljivi in kot ustrezno izhodišče za morebitne dodatne ukrepe 
za ohranitev populacije pribe. Poseben poudarek je treba dati površinam, ki bodo nadomeščale 
izgubljena gnezdišča za pribe. Predlagamo, da se naredi tudi raziskava dejanske gnezditvene 
uspešnosti pribe in ne samo štetje gnezdečih parov. Monitoring izvaja ornitolog in Območna enota 
Zavoda RS za varstvo narave. 

Spremljanje uspešnosti zasaditve obrežne vegetacije ob Polanskem potoku, Spodnjem Hočkem 
potoku in Novem Hočkem potoku še tri leta po izgradnji proizvodne cone. Hkrati naj se spremlja tudi 
morebitna razrast invazivnih vrst in po potrebi uvede njihovo odstranjevanje. Monitoring izvaja 
biolog in Območna enota Zavoda RS za varstvo narave. 

3.4.5.4 Viri 
 

- Atlas okolja, Agencija RS za okolje, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/, januar 2017. 
- Geoportal ARSO, Spletna objektna storitev (WFS), Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za 

okolje, http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page (januar 2017) 
- Jogan N., Kaligarič M., Leskovar I., Seliškar A., Dobravec J., 2004. Habitatni tipi Slovenije HTS 

2004, tipologija. Ljubljana, Agencija RS za okolje. 
- Naravovarstveni atlas, ZRSVN. http://www.naravovarstveni-atlas.si/nvajavni/ (januar 2017)  
- DOPPS, 2016. Gnezdeča populacija pribe Vanellus vanellus na območju načrtovane industrijske 

cone Hoče. Dopis z dne 4. 11. 2016 
- ZZZR, RibKAT, citirano dne 27. 1. 2017, dostopno na: 

https://webapl.mkgp.gov.si/apex/f?p=136:60:7487003154587::NO::: 
- Tome D. 2017. Strokovno mnenje o vplivu spremembe in dopolnitve št. 2 OPN Hoče – Slivnica na 

ptice. Prejeto po elektronski pošti dne 27. 1. 2017. 
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3.5 Okoljski cilji, ki so pomembni za plan, način upoštevanja teh ciljev pri pripravi plana, 
pomembni vplivi plana na zdravje ljudi, omilitveni ukrepi in spremljanje stanja okolja 

 

Z okoljskimi cilji se zasleduje preprečevanje morebitnih negativnih posledic v okolju ali pa ohranjanje 
dobrega stanja. Z izbranimi kazalci se spremlja doseganje okoljskih ciljev. 
 
Tabela 9: Okoljski cilji in kazalci 

Segment okolja Okoljski cilj Kazalec 

Kakovost zraka Ohranjanje ustrezne kakovosti 
zunanjega zraka 

Povprečni letni dnevni promet 
(PLDP) in delež težkih vozil na 
bližnjih pomembnih 
prometnicah 
Število zavezancev za poročanje 
o emisijah snovi v zrak; 
Način ogrevanja predvidenih 
objektov 

Hrup Obremenitve okolja s hrupom pod 
mejnimi vrednostmi 

Sprememba stopnje varstva 
pred hrupom (SVPH) 
Oddaljenost med pNRP za 
proizvodnjo (IP) in 
stanovanjskimi območji (SS) 

Oskrba prebivalstva s pitno 
vodo 

Ohraniti varno oskrbo prebivalstva 
z zdravstveno ustrezno pitno vodo 
iz obstoječih ali nadomestnih 
vodnih virov v zadostnih količinah 

Zagotavljanje ustrezne in 
nemotene oskrbe prebivalstva s 
kakovostno pitno vodo 

Raba naravnih virov Zagotoviti oskrbo z lokalno 
pridelano hrano 

Površina in delež najboljših 
kmetijskih površin glede na vse 
kmetijske površine 

Vplivi na racionalno rabo naravnih virov z ohranjanjem najboljših kmetijskih zemljišč so podrobneje 
obdelani v poglavju 3.4.3. 

3.5.1 Okoljski cilj: Ohranjanje ustrezne kakovosti zunanjega zraka 

3.5.1.1 Obstoječe stanje 

3.5.1.1.1 Emisije snovi v zrak 

Viri onesnaževanja zraka (emisije snovi v zrak) v občini so kurišča, industrija, cestni (avtocestna 
odseka Slivnica – Pesnica in Slivnica – Draženci) ter druge državne in lokalne ceste), železniški in 
letalski promet. Po podatkih ARSO o emisijah snovi v zrak iz industrijskih obratov so v občini Hoče 
trije zavezanci za poročanje o emisijah snovi v zrak, ki emitirajo prah (0,2 t/leto), žveplove okside (0,1 
t/leto), dušikove okside (0,5 t/leto) in organske snovi (0,8 t/leto). 

Veljavni predpisi: 
- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 

61/09, 50/13), 
- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov 

onesnaževanja ter o pogojih za njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08), 
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- Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav, (Ur. l. RS, št. 24/13, 2/15, 50/16). 

Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja določa ukrepe in postopke za 
preprečevanje ali zmanjševanje onesnaženosti zraka iz naprav, ukrepe v zvezi z varovanjem zdravja 
ljudi v okolici naprav, ki kot nepremični viri onesnaževanja zaradi svojega obratovanja povzročajo 
onesnaževanja zunanjega zraka, ter ukrepe v zvezi z zagotavljanjem varstva ljudi in okolja pred 
škodljivimi učinki onesnaževanja zunanjega zraka zaradi emisije snovi v zrak iz teh naprav. Kot že 
navedeno, obravnavani plan ne vključuje pomembnejših naprav, ki bi jih regulirala zgornja uredba. 

Podatkov o emisijah onesnaževal iz kurišč ni na voljo, glede na poznavanje načina kurjenja v 
Mariboru in prisotnost lokalnega lesa lahko sklepamo, da v drobnih kuriščih prevladuje lesna 
biomasa, velik je še vedno delež kurilnega olja, delno za kurjavo uporabljajo tudi zemeljski plin. 
 
Po območju občine poteka kar nekaj državnih cest: avtocesta A1 in A4, hitra cesta H2 ter regionalne 
ceste. Podatki o prometnih obremenitvah so za naslednje odseke:  
- avtocesta A1 Slivnica – Fram, na števnem mestu 802 Hoče AC je bil PLDP v letu 2015 40.110 z 

deležem težkih vozil 16%, 
- avtocesta A1 Mb Ptujska – Rogoza, na števnem mestu 840 Ptujska AC je bil PLDP v letu 2015 

36.600 z deležem težkih vozil 19%, 
- avtocesta A4 Marjeta - Zlatoličje, na števnem mestu 890 Prepolje AC je bil PLDP v letu 2015 

18.450 z deležem težkih vozil 9%, 
- hitra cesta H2, na števnem mestu 15 Maribor HC je bil PLDP v letu 2015 26.461 z deležem težkih 

vozil 5%, 
- regionalna cesta R2-450/1404 Hoče – priključek Rogoza, na števnem mestu 905 Rogoza je bil 

PLDP v letu 2015 7.733 z deležem težkih vozil 7%, 
- regionalna cesta R2-430/0381 Hoče – Slivnica, na števnem mestu 17 Hoče je bil PLDP v letu 2015 

30.189 z deležem težkih vozil 4%, 
- regionalna cesta R2-430/0274 Slivnica - Fram, na števnem mestu 906 Radizel je bil PLDP v letu 

2015 7.800 z deležem težkih vozil 2%, 
- regionalna turistična cesta RT-929/1332 Sp. Hoče – Zg. Hoče, na števnem mestu 912 Spodnje 

Hoče je bil PLDP v letu 2015 4.626 z deležem težkih vozil 2%. 

Železnica je na odseku skozi občino Hoče – Slivnica elektrificirana, zato predstavlja zanemarljiv vir 
emisij snovi. Tudi na letališču je promet precej redek, tako tudi ne predstavlja pomembnega vira 
onesnaževanja zraka. 

 

Slika 33: Števna mesta na državnem cestnem omrežju v okolici plana 
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3.5.1.1.2 Kakovost zunanjega zraka 
 
Veljavi predpisi so: 
- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11), 
- Uredba spremembah in dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 8/15), 
- Uredba o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih ogljikovodikih v 

zunanjem zraku (Ur. l. RS, št. 56/06), 
- Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 55/11 in 6/15), 
- Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na 

onesnaženost zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 50/11), 
- Sklep o določitvi podobmočij zaradi upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 58/11). 
 
V naslednjih dveh tabelah so normativne vrednosti kakovosti zunanjega zraka po Uredbi o kakovosti 

zunanjega zraka in Uredbi o arzenu, kadmiju, živem srebru, niklju in policikličnih aromatskih 

ogljikovodikih v zunanjem zraku: mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi ter opozorilna in alarmne 
vrednosti. 
 
Tabela 10: Mejne vrednosti za varovanje zdravja ljudi 

  Mejna vrednost 

Onesnaževalo 
Enota URNA  DNEVNA  LETNA 

 mejna ŠT mejna ŠT mejna 

žveplov dioksid µg/m
3
 350 24 125 3  

dušikov dioksid µg/m
3
 200 18   40 

delci PM10 µg/m
3
   50 35 40 

delci PM2,5 µg/m
3
     25** 

svinec ng/m
3
     500 

benzen µg/m
3
     5 

ogljikov monoksid mg/m
3
 10*     

ozon µg/m
3
 120* 25    

benzo(a)piren ng/m
3
     1** 

arzen ng/m
3
     6** 

kadmij ng/m
3
     5** 

nikelj ng/m
3
     20** 

ŠT dovoljeno število preseganj v koledarskem letu 
* osemurna mejna vrednost 
** letna ciljna vrednost 

 

Tabela 11: Opozorilne in alarmne vrednosti 

Onesnaževalo Časovni interval merjenja Opozorilna vrednost Alarmna vrednost 

dušikov dioksid 3 ure - 400 µg/m
3
 

žveplov dioksid 3 ure - 500 µg/m
3
 

ozon 1 ura 180 µg/m
3
 240 µg/m

3
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Ocenjevanje in upravljanje kakovosti zraka na ozemlju Republike Slovenije se po Uredbi o kakovosti 

zunanjega zraka izvaja z razvrstitvijo posameznega območja in aglomeracije v I. ali II. stopnjo 
onesnaženosti zraka: 
- I. stopnja onesnaženosti zraka se določi, če raven onesnaževala presega mejne ali ciljne vrednosti 

ali če obstaja tveganje, da bo raven onesnaževala presegla alarmno vrednost, 
- II. stopnja onesnaženosti zraka se določi, če raven onesnaževala ne presega mejne ali ciljne 

vrednosti. 

Območje plana, ki spada v Podravsko statistično regijo, se sicer v skladu z Uredbo o spremembah in 

dopolnitvah Uredbe o kakovosti zunanjega zraka uvršča v območje SIC (celinsko območje), vendar pa 
ta sprememba ne določa razvrstitve v stopnje onesnaženosti zraka. Zato še vedno uporabljamo 
določila Uredbe o kakovosti zunanjega zraka, kjer obravnavano območje (občina Hoče - Slivnica) 
spada v območje SI1 (Panonsko območje). Razvrstitev v stopnje onesnaženosti zraka izhaja iz 
Odredbe o določitvi območja in razvrstitvi območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost 

zunanjega zraka: SI1 je v II. stopnji onesnaženosti zraka. 

 
Slika 34: Meja poselitvenih območij in območij onesnaženosti zraka 

Ravni onesnaževal v zraku na območju SI1 iz priloge 4 omenjene odredbe so glede na mejne ali ciljne 
vrednosti oziroma glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag prikazane v naslednjih tabelah.  

 
Tabela 12: Ravni onesnaževal v zraku na območjih SI1 glede na mejne ali ciljne vrednosti po 

Odredbi 

Oznaka 
območja 

SO2 NO2 NOX PM10 Pb CO benzen ozon As Cd Ni 
benzo(a) 

piren 

SI1        4     

4:  nad mejno ali ciljno vrednostjo 

 
Tabela 13: Ravni onesnaževal v zraku na območju SI1 glede na spodnji in zgornji ocenjevalni prag po 

Odredbi 

Oznaka 
območja 

SO2 NO2 NOX PM10 Pb CO benzen ozon As Cd Ni 
benzo(a) 

piren 

SI1 1 1 1 3 1 1 1 3 1 1 1 1 

1:  pod spodnjim ocenjevalnim pragom  
2:  med spodnjim in zgornjim ocenjevalnim pragom 
3:  nad zgornjim ocenjevalnim pragom 

 



 
 

Okoljsko poročilo za spremembe in dopolnitve OPN Občine Hoče - Slivnica št. 2 

Št proj.: Urbis d.o.o.: 2016-OP-055; NLZOH: 212b-16/11661-16 119 

V neposredni bližini obravnavanega plana se ne izvajajo meritve kakovosti zunanjega zraka v 
republiški ali drugih merilnih mrežah. Najbližja lokacija v državni mreži je Maribor Center, oddaljena 
okoli 8 km v severni smeri. Na postaji (šifra E22, tip območja mestno) se ugotavljajo koncentracije 
velike večine onesnaževal v zunanjem zraku, ki jih zahteva naša zakonodaja. Na to merilno mesto 
neposredno vplivajo izpusti iz bližnje prometnice, kurišča, industrija in drugi viri v Mestni občini 
Maribor. Rezultati za leto 2014 so v naslednji tabeli. 
 
Tabela 14: Kakovost zunanjega zraka na merilni postaji Maribor v letu 2014 

Leto Delci PM10 Benzen 
Ogljikov 

monoksid 
Dušikov dioksid 

 Cp leto >MV dan Cp leto Cmax 8 ur Cp leto >MV 1 ura 

2014 27 25 1,5 9 30 0 

Mejna 40 35 5 10 40 18 

Cp leto srednja letna koncentracija v µg/m
3
 

>MV dan/1 ura število preseganj mejne (dnevna ali urne) vrednosti 
Cmax 8 ur najvišja izmerjena 8-urna vrednost 

 

Letna mejna vrednost za delce PM10 ni bila presežena in je bila med spodnjim in zgornjim 
ocenjevalnim pragom, mejna dnevna vrednost je bila presežena manj krat, kot je dovoljeno. 
Povprečne letne koncentracije delcev so že od leta 2007 pod mejno letno vrednostjo, letno število 
preseganj mejne dnevne vrednosti pa je bilo v dosedanjem merilnem obdobju (od leta 2002) le še 
leta 2009 pod dopustnim. Srednja letna koncentracija benzena ni presega mejne letne vrednosti. 
Največja osemurna vrednost ogljikovega monoksida ni bila nikoli nad dovoljeno. Mejna letna 
vrednost za dušikov dioksid je bila nazadnje presežena leta 2000; srednja letna koncentracija je bila 
pod spodnjim ocenjevalnim pragom. Enako velja tudi za urne koncentracije dušikovega dioksida. Tudi 
koncentracije benzo(a)pirena in težkih kovin (svinec, kadmij, nikelj in arzen) v letu 2014 niso 
presegale mejne letne vrednosti. 

Rezultati meritev za delce PM10 torej potrjujejo razvrstitev območja Mestne občine Maribor v I. 
stopnjo onesnaženosti zraka. Plan se nahaja izven gosto naseljenih urbanih območij, kot je Mestna 
občina Maribor, zato za obravnavano območje plana veljajo zaključki le za območje SI1, ki 
zagotavljajo, da je onesnaženost zunanjega zraka nepomembna glede večine onesnaževal, le 
vsebnost ozona in delcev PM10 v zunanjem zraku je lahko pomembnejša. Medtem ko so delci 
primarno onesnaževalo (izhajajo neposredno iz izpustov), je ozon sekundarno onesnaževalo, ki 
nastaja v dnevnem času pod vplivom svetlobe in predhodnikov, od katerih sta najpomembnejša 
hlapne organske snovi in dušikovi oksidi. 

3.5.1.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.5.1.2.1 Izhodišča 

Okoljski cilji s kazalci stanja okolja 

Okoljski cilj OPN Kazalec stanja okolja 

Ohranjanje ustrezne kakovosti 
zunanjega zraka 

Povprečni letni dnevni promet (PLDP) in delež težkih vozil na bližnjih 
pomembnih prometnicah. 
Število zavezancev za poročanje o emisijah. 
Način ogrevanja predvidenih objektov. 
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3.5.1.2.2 Merila in metode vrednotenja 

Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje 
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja 

Razred 
učinka 

Opredelitev razreda učinka 
Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja 
okolja in glede na splošno stanje segmenta okolja 

A 
ni vpliva oziroma je pozitiven 
vpliv 

PLDP in delež težkih vozil se ne bosta povečala ali se 
bosta celo zmanjšala; 
Število zavezancev za poročanje o emisijah se ne bo 
povečalo ali se bo celo zmanjšalo; 
Ogrevanja ne bo ali bo na alternativne vire 

B vpliv je nebistven 

PLDP in delež težkih vozil se bosta minimalno 
povečala; 
Število zavezancev za poročanje o emisijah se bo 
povečalo za enega; 
Način ogrevanja je v skladu z OPN-SD2 (zemeljski plin 
ali daljinsko ogrevanje) 

C 
vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

Zaradi predlaganih omilitvenih ukrepov ali 
alternativnih rešitev se: 
- PLDP in delež težkih vozil se bosta minimalno 

povečala ali se ne bosta spremenila; 
- Število zavezancev za poročanje o emisijah se bo 

povečalo za enega ali se ne bo spremenilo; 
- Način ogrevanja bo na alternativne vire ali v 

skladu z OPN-SD2 (zemeljski plin ali daljinsko 
ogrevanje) 

D vpliv je bistven 

PLDP in delež težkih vozil se bosta povečala; 
Število zavezancev za poročanje o emisijah se bo 
povečalo za več zavezancev; 
Način ogrevanja ni v skladu z OPN-SD2 (zemeljski plin 
ali daljinsko ogrevanje) 

E vpliv je uničujoč 

PLDP in delež težkih vozil se bosta bistveno povečala; 
Število zavezancev za poročanje o emisijah se bo 
bistveno povečalo; 
Način ogrevanja ni v skladu z OPN-SD2 (zemeljski plin 
ali daljinsko ogrevanje), uporaba neustreznih goriv 

X ugotavljanje vpliva ni možno 
Izbranih kazalcev bodisi zaradi pomanjkanja ali 
neustreznih podatkov ni bilo mogoče vrednotiti. 

3.5.1.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.5.1.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Emisije snovi v zrak bo povzročal cestni promet po predvidenih manipulativnih površinah znotraj 
plana ter obstoječih cestah v njegovi okolici. Pri predvideni proizvodnji 200.000 vozil na leto (kar bo 
sicer doseženo šele nekje po 10 in več letih od vzpostavitve proizvodnje) je predvidenih dnevno 700 
tovornih vozil za prevoz materiala in 115 vozil za odvoz gotovih avtomobilov, kar je skupno 815 vozil 
dnevno. Ta številka ne upošteva, da se bo velik del vozil odpremil tudi z železnico, ko bo zgrajen 
industrijski tir do območja plana. Cestni promet bo potekal do/od območja plana po avtocestnem 
omrežju, največ v smeri Avstrije, torej po AC A4 in nato na A1. Prometne obremenitve teh cest so 
predstavljene v poglavju Obstoječe stanje. Dodaten promet zaradi plana bo povečal PLDP na A4 na 
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19.265 glede na stanje v letu 2015, delež težkih vozil se bo povečal iz 9% na 13%. Na AC A1 na odseku 
MB(Ptujska) – Rogoza bo novi PLDP 37.415, delež težkih vozil se bo povečal iz 19% na 21%. Ta 
povečanja ne bodo minimalna. Iz navedenih prometnih podatkov lahko tudi izračunamo prispevek 
prometa k onesnaženosti zraka. Uporabimo model RLuS, ki nam da koncentracije onesnaževal v 
zunanjem zraku zaradi prometa na različnih oddaljenostih od zunanjega roba ceste. Obstoječi promet 
v letu 2015 prispeva na razdalji 10 m od ceste k onesnaženosti zraka z delci PM10 8,7 ug/m3, dodaten 
promet ob polni proizvodnji pa, izračunano za isto leto, 9,2 ug/m3, kar je le za slabih 6% več kot brez 
plana. Pri dušikovih oksidih je to povečanje le slabe 3%. Če bi upoštevali le polovično prometno 
obremenitev zaradi plana, kar je v naslednjih letih dosti bolj realno, bi bila povečanja za polovico 
manjša. Če pa bi upoštevali še zmanjšanje emisij iz vozil z leti, saj standardi predvidevajo vedno 
čistejše motorje, bi dobili še precej nižje emisije. Vse to pa je sprejemljivo. 

Ugotovimo lahko, da se bosta PLDP in delež težkih vozil povečala, ob upoštevanju polne proizvodne 
zmogljivosti bo to povečanje občutno, vendar bo do takrat zagotovo zgrajen industrijski tir, tako da 
bo dejansko povečanje minimalno. Železniški industrijski tir je s planom predviden, iz podrobnejših 
podatkov o planu pa ni razvidno, kdaj bo zgrajen, zakaj in v kolikšni meri se bo uporabljal oziroma bo 
nadomestil cestni promet, zato menimo, da je vpliv plana, ki je trajni in neposredni, nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C.  

Predvidena proizvodnja je takšnega značaja, da se predvidevajo emisije onesnaževal zunanjega zraka 
(predvsem prah – tudi s težkimi kovinami - in organske snovi). Nova naprava bo zagotovo zavezanec 
za poročanje o emisiji snovi v zrak. Dodatno torej predvidevamo eno novo napravo, ne glede na 
morebitno faznost izgradnje proizvodnih zmogljivosti. Nova naprava mora izpolnjevati vse zahteve, ki 
jih predpisuje Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja zraka, saj je pogoj za 
obratovanje pridobitev okoljevarstvenega dovoljenja. V sklopu pridobivanja okoljevarstvenega 
dovoljenja je v določenih primerih, predpisanih z zakonodajo, tudi zahteva po določevanju celotne in 
dodatne obremenitve zunanjega zraka, kar se bo urejalo v naslednjih fazah urejanja in izdelave 
dokumentacije. 

Vpliv izbranega kazalca (število zavezancev za poročanje o emisijah) ocenjujemo kot trajni, 
neposredni, nebistven vpliv – ocena B. 

Pridobivanje toplote oziroma ogrevanje je v OPN-SD2 predvideno na daljinsko ogrevanje in zemeljski 
plin, saj je do območja plana predvideno plinovodno omrežje. Pri zgorevanju plina nastajajo 
predvsem emisije dušikovih oksidov, prahu praktično ni, enako velja za ogljikov monoksid in žveplov 
dioksid. Predvidene emisije ne bodo tolikšne, da bi poslabšale kakovost zraka v okolici plana. Nova 
naprava mora izpolnjevati vse zahteve, ki jih predpisuje Uredba o emisiji snovi v zrak iz malih in 
srednjih kurilnih naprav. Izvedba ogrevanja bo tudi v skladu z zahtevami obstoječega OPN. 

Vpliv izbranega kazalca (način ogrevanja) ocenjujemo kot trajni, neposredni, nebistven vpliv – ocena 
B. 

3.5.1.3.2 Presoja vplivov plana 
Skupna ocena je opredeljena po principu maksimiranja ovrednotenih ocen posameznih kazalcev za 
največji možen vpliv plana na doseganje okoljskega cilja, povezanega s kakovostjo zraka. Okoljski cilj: 
»Ohranjanje ustrezne kakovosti zunanjega zraka« bo ob upoštevanju omilitvenih ukrepov dosežen in 
plan je sprejemljiv. 

Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Ohranjanje ustrezne kakovosti zunanjega zraka C – trajni, neposredni in nebistven vpliv 
zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov 
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3.5.1.3.3 Omilitveni ukrepi 

V predlog OPN-SD2 je treba nedvoumno navesti, da se za promet za potrebe predvidene proizvodnje 
v največji možni meri uporablja železnica ter da je pogoj za uveljavitev plana tudi industrijski 
železniški tir do območja plana. Za izvedbo omilitvenega ukrepa je zadolžen pripravljavec plana, 
nadzor nad izvedbo ukrepa izvaja nosilec urejanja prostora MOP. 

3.5.1.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora potencialni investitor navesti vse predvidene 
tehnološke postopke, pri katerih nastajajo emisije snovi v zrak s predvidenimi emitiranimi količinami 
onesnaževal. Ukrep mora upoštevati projektant v času projektiranja objektov in naprav na območju 
plana. 

Uspešnost izvajanja ukrepa je potrebno spremljati v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za 
njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). 

3.5.1.4 Viri 
 
- Podatki o emisijah snovi v zrak iz industrijskih obratov (spletna stran ARSO, pogled 08.11.2016), 
- Podatki o kakovosti zunanjega zraka v letu 2014 (spletna stran ARSO, pogled 08.11.2016), 
- Podatki o prometu, pregled števnih mest in prometne obremenitve v letu 2015 (spletna stran 

DRSI, pogled 08.11.2016), 
- PC-Berechnungsverfahren zur Abschätzung von verkehrsbedingten Schadstoffimmissionen nach 

den Richtlinien zur Ermittlung der Luftqualität an Straßen ohne oder mit lockerer Randbebauung 
(RLuS 2012),Version 1.4 
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3.5.2 Okoljski cilj: obremenitev okolja s hrupom pod mejnimi vrednostmi 

3.5.2.1 Obstoječe stanje 

Na območju plana trenutno ni virov hrupa. Najpomembnejši viri hrupa v okolju so avtocesta A1 
Šentilj – Ljubljana, ki poteka severno in zahodno od plana, ter AC A4 Slivnica – Draženci, glavna 
železniška proga Šentilj – Zidani most, zahodno od plana ter letališče Edvarda Rusjana Maribor, ki pa 
zaradi malega prometa ni pomemben vir hrupa v okolju, razen tega v nočnem času ne obratuje pa 
tudi javno dostopnih podatkov o obremenjenosti in obremenjevanju letališča ni na voljo.  

Podrobnejša namenska raba prostora (pNRP) na območju plana je K1 (kmetijske površine), kjer v 
skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju velja IV. stopnja varstva pred hrupom 
(SVPH). Na SZ delu območja pa je manjše območje razpršene gradnje pNRP A, kjer velja III. SVPH.  

Z veljavnim OPN so tudi najbližja območja namenjena bivanju (SS) prav tako razvrščena v III. SVPH, saj 
ne izpolnjujejo pogojev za razvrstitev v II. SVPH iz Uredbe, saj so obstoječe obremenitve okolja za 
takšno območje presežene. Na sliki so razvidne mejne izofone za II. SVPH na širšem območju posega 
zaradi hrupa iz AC, glavne železniške proge in glavne ceste skupaj. 

 
Slika 35: Mejne izofone za II. SVPH za infrastrukturne vire hrupa za Lnoč na širšem območju posega 

Na območju plana je obstoječa obremenitev s hrupom zaradi AC v nočnem času na zahodnem in 
južnem robu Lnoč med 50 in 55 dBA, na vzhodnem delu pa med 45 in 50 dBA. Obstoječa obremenitev 
s hrupom zaradi železniške proge v nočnem času je na zahodnem in južnem robu Lnoč med 60 in 55 
dBA, na vzhodnem delu pa pod 40 dBA.  

Območja naselij z varovanimi prostori v naselju Slivnica so ob AC zaščiteni s protihrupnimi ograjami, 
zato predvidevamo, da mejne vrednosti kazalcev hrupa zaradi prometa po AC za III. SVPH niso 
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presežene. Glavna železniška proga pa protihrupne zaščite nima, zato so objekti razpršene gradnje, ki 
so locirani neposredno ob železniški progi, prekomerno obremenjeni s hrupom zaradi železniškega 
prometa za III. SVPH, kar je razvidno iz strateških kart hrupa za AC prikazanih na sliki 36, za železniški 
promet pa na sliki 37. 

 
Slika 36: Strateška karta hrupa avtoceste A1 L noč 
 

 
Slika 37: Strateška karta hrupa glavne železniške proge L noč  
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3.5.2.1.1 Veljavni pravni režimi 

Predpisi Republike Slovenije 
- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09, 62/10) 
- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04) 
- Uredba o načinu uporabe zvočnih naprav, ki na shodih in prireditvah povzročajo hrup (Ur. l. RS, 

št. 118/05) 
- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za 

njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08) 
- Pravilnik o zvočni zaščiti stavb (Ur. l. RS, št. 14/99, 10/12) 

V skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, mora občina na območju poselitve v 
planu (OPN) podrobni namenski rabi prostora (PNRP) določiti stopnje varstva pred hrupom (SVPH) in 
meje III. in IV. območja. V OPN so SVPH za PNRP ustrezno določene v 99. členu OPN. Za predvidene 
OPN-SD2 pa so v 137. členu odloka zapisani ukrepi varstva pred hrupom zaradi predvidenega plana. V 
tabelah 15 do 19 so mejne vrednosti kazalcev hrupa za III. in IV. območje varstva pred hrupom (VPH). 
 

Tabela 15: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja VPH 

Območje VPH Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 65 75 

III. območje 55 60 
 

Tabela 16: Kritične vrednosti kazalcev hrupa Lnoč in Ldvn za posamezna območja VPH 

Območje VPH Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 80 80 

III. območje 59 69 
 

Tabela 17: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn, ki ga povzroča uporaba ceste 
ali železniške proge in obratovanje večjega letališča  

Območje VPH Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 70 65 60 70 

III. območje 65 60 55 65 
 

Tabela 18: Mejne vrednosti kazalcev hrupa Ldan, Lvečer, Lnoč in Ldvn, ki ga povzroča naprava, 
obrat, letališče, ki ni večje letališče, helikoptersko vzletišče, objekt za pretovor blaga in 
odprto parkirišče 

Območje VPH Ldan (dBA)  Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 73 68 63 73 

III. območje 58 53 48 58 
 

Tabela 19: Mejne vrednosti konične ravni hrupa L1, ki jo povzroča obratovanje naprava, obrat, 
letališča, helikopterskega vzletišča, objekta za pretovor blaga, naprave in obrata  

Območje VPH Lnoč (dBA) Ldvn (dBA) 

IV. območje 65 75 

III. območje 55 60 
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3.5.2.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.5.2.2.1 Izhodišča 

Okoljski cilji s kazalci stanja okolja 

Okoljski cilj OPN Kazalec stanja okolja 

Obremenitve okolja s hrupom 
pod mejnimi vrednostmi 

Sprememba stopnje varstva pred hrupom (SVPH) 
Oddaljenost med pNRP za proizvodnjo (IP) in stanovanjskimi 
območji (SS, SK in A)  

3.5.2.2.2 Merila in metode vrednotenja 

Lestvica velikostnih razredov z načinom vrednotenja vplivov izvedbe plana na uresničevanje 
okoljskih ciljev glede na pričakovane spremembe kazalcev stanja okolja 

Razred 
učinka 

Opredelitev razreda učinka 
Vrednotenje glede na spremembo kazalca stanja okolja 
in glede na splošno stanje segmenta okolja 

A 
ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

SVPH se bo povečala; 
Oddaljenost med PNRP za proizvodnjo (IP) in 
stanovanjskimi območji (SS, SK, A) se bo povečala; 

B vpliv je nebistven 
SVPH se ne bo spremenila; 
Oddaljenost med PNRP za proizvodnjo (IP) in 
stanovanjskimi območji (SS, SK, A) se ne bo spremenila; 

C 
vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov 

Zaradi predlaganih omilitvenih ukrepov ali alternativnih 
rešitev se: 
- SVPH ne bo spremenila ali se bo povečala; 
- Oddaljenost med PNRP za proizvodnjo (IP) in 

stanovanjskimi območji (SS, SK, A) ne bo spremenila 
ali se bo povečala; 

D vpliv je bistven 
SVPH se bo znižala; 
Oddaljenost med PNRP za proizvodnjo (IP) in 
stanovanjskimi območji (SS, SK, A) se bo zmanjšala; 

E vpliv je uničujoč 
SVPH se bo znižala za dve stopnji; 
stanovanjska območja (SS, SK, A) bodo neposredno ob ali 
na PNRP za proizvodnjo (IG, IP, E); 

X 
ugotavljanje vpliva ni 
možno 

Izbranih kazalcev bodisi zaradi pomanjkanja ali 
neustreznih  podatkov ni bilo mogoče vrednotiti. 

3.5.2.3 Vplivi plana na okolje in doseganje okoljskih ciljev 

3.5.2.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Na območju OPN-SD2 so trenutno kmetijske površine (K1), ki v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih 
kazalcev hrupa sodijo v IV. SVPH. Z OPN-SD2 se bo območje spremenilo v pNRP v IP, vendar se SVPH 
za to območje ne bo spremenila, saj za takšna območja prav tako velja IV. SVPH. Najbližja območja 
pNRP namenjena bivanju (A, SS, SK) v širšem območju plana sodijo III. SVPH in se zaradi plana njihova 
SVPH prav tako ne bodo spremenila. Vpliv izbranega kazalca (sprememba stopnje varstva pred 
hrupom) ocenjujemo kot trajni, neposredni, nebistven vpliv – ocena B. 

Območje plana in najbližje stavbe z varovanimi prostori so prikazani na sliki 38. 
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Slika 38: Območje plana EUP SL20 in najbližje stavbe z varovanimi prostori v EUP A163 in SL19 

Na območju OPN-SD2 so tri stavbe z varovanimi prostori ob Miklavški cesti v Orehovi vasi (hišne 
številke 23, 25 in 27), ena (hišna št. 20) pa je neposredno ob predvidenem planu na drugi strani 
železniške proge (EUP A39 in A163). Ker pa so zgoraj navedeni objekti s planom predvideni za 
rušenje, bodo najbližji stanovanjski objekti od plana oddaljeni okoli 450 m JZ v naselju Slivnica (EUP 
SL19). Da mejne vrednosti kazalcev hrupa v  tem naselju ne bi bile presežene za vir hrupa, je v 137a. 
členu odloka navedena tudi maksimalno dovoljena zvočna moč na območju plana, ki ne sme 
presegati 105/100/95 dBA na hektar v dnevnem/večernem/nočnem času.  

Ocena vpliva izbranega kazalca (oddaljenost med PNRP za proizvodnjo IP in stanovanjskimi območji 
SS) ocenjujemo kot trajni, daljinski, nebistven vpliv – ocena B, saj se oddaljenost do najbližjih 
objektov z varovanimi prostori ne bo spremenila. 

3.5.2.3.2 Presoja vplivov plana 

Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Obremenitve okolja s hrupom pod mejnimi 
vrednostmi 

B – trajni, neposredni in daljinski nebistven 
vpliv  

Skupna ocena je opredeljena po principu maksimiranja ovrednotenih ocen posameznih kazalcev za 
največji možen vpliv plana na doseganje okoljskega cilja, povezanega s hrupom. Okoljski cilj: 
»Obremenitve okolja s hrupom pod mejnimi vrednostmi« bo dosežen. 

3.5.2.3.3 Omilitveni ukrepi 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

3.5.2.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora biti tudi študija obremenitve s 
hrupom, ki bo podrobneje ugotavljala izpolnjevanje zahtev glede dopustne obremenjenosti s hrupom 
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na območju plana, kjer je potrebno upoštevati maksimalno dovoljeno zvočno moč 105/100/95 dBA 
na hektar dnevnem/večernem/nočnem času. Ukrep mora upoštevati projektant v času projektiranja 
objektov in naprav na območju plana. 

Uspešnost izvajanja ukrepa je potrebno spremljati v skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in 
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). 

3.5.2.4 Viri 
 
- Strateška karta hrupa za AC (ARSO) 
- Strateška karta hrupa železnice (ARSO)  
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3.5.3 Okoljski cilj: ohraniti varno oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo iz 
obstoječih ali nadomestnih vodnih virov v zadostnih količinah 

3.5.3.1 Obstoječe stanje 

Območje OPN-SD2 je v ožjem vodovarstvenem območju VVOII vodnega vira Dobrovce. Črpališče 
Dobrovce je najjužnejše aktivno črpališče Mariborskega vodovoda, na njem sta zgrajena in aktivirana 
dva vodnjaka (DV-5 in DV-6) s kapaciteto približno 50 l/s (4.320 m3 na dan). V konični potrošnji se to 
črpališče izkorišča z maksimalnimi količinami Qmax = 80 l/s, kolikor znašajo tudi instalirane kapacitete. 
Količine načrpane pitne vode med leti 2008 in 2014 po podatkih upravljavca vodnega vira so 
prikazane v spodnji tabeli. Predviden odvzem po vodnem dovoljenju je 1.860.000 m3/leto. 
 
Tabela 20: Letno načrpane količine v črpališču Dobrovce (Letno poročilo MB vodovod d.d., 2015) 

Količina 
/(m

3
)Leto 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Dobrovce 1.314.387 1.485.528 1.536.751 1.640.447 1.289.051 1.518.929 1.391.899 

Povprečje 1.453.856 
 

Iz črpališča Dobrovce se oskrbuje s pitno vodo južni del občine Maribor (Tezno), del občine Hoče – 
Slivnica, del občine Duplek in občina Miklavž v celoti.  

Upravljavec Mariborski vodovod d.d. z vsemi vodnimi viri oskrbuje 165.000 prebivalcev. Delež 
načrpane vode iz vodnega vira Dobrovce v celotni prodani količini je v letu 2014 znašal 10,87 % 
(Letno poročilo 2014, MB Vodovod). Ekvivalent števila prebivalcev, ki ustreza načrpani količini vode iz 
črpališča Dobrovce, je tako  17.935 oseb oz. manj, ker napaja tudi Poslovno cono TAM. 

Samo črpališče je locirano v gozdu, ki pa varuje le manjši del najožjega vodovarstvenega območja 
(VVO I). V tem območju je med gozdom in naseljem Dobrovci območje intenzivnih kmetijskih površin. 
Kemijsko stanje vodnega telesa je že vrsto let slabo. Največkrat so presežene koncentracije 
onesnaževal nitratov in pesticidov, v letih 2013 in 2014 je bila na merilnem mestu Tezno presežena 
tudi koncentracija tetrakloroetena (LHCH). 

V bližini se za pitno vodo uporabljata tudi vodnjaka Bohova 1 in Bohova 2 s kapaciteto po 45 l/s, ki 
trenutno ne delata na polni kapaciteti. Predviden odvzem po vodnem dovoljenju je 2.090.000 
m3/leto. 

Območje črpališča Dobrovce se lahko razširi na 6 vodnjakov s skupno kapaciteto 300 l/s. Južno od 
njega se nahaja črpališče Dravski Dvor s kapaciteto okoli 450 do 500  l/s. V skladu s Projektom 
ureditve oskrbe SV Slovenije s pitno vodo (dokument Mariborskega vodovoda) se kot nadomestni 
vodni vir upošteva tudi črpališče Selniški dobravi s kapaciteto nad 400 l/s, predviden odvzem po 
vodnem dovoljenju pa je 4.663.763 m3/leto.  

Na spodnji sliki je prikazano celotno VVO in vodni viri ter lokacija posega. 
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Slika 39: VVO z lokacijami vodnih virov in predvideno območje plana (Vir. Atlas okolja) 
 

3.5.3.1.1 Veljavni pravni režimi 

Režimi varovanja so določeni z Uredbo o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, 
Vrbanskega platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Ur. l. RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 79/15) 
in tabelo 1.1 Priloge 3 te uredbe, kjer je za gradnjo in obratovanje industrijskih objektov (v splošnem) 
potrebno pridobiti vodno soglasje na podlagi rezultatov analize tveganja. Gradnja določenih objektov 
in izvajanje dejavnosti je namreč na vodovarstvenem območju dovoljena le ob upoštevanju ustreznih 
zaščitnih ukrepov, če iz analize tveganja izhaja, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa 
sprejemljivo. Za industrijske naprave (obrate), ki lahko povzročijo onesnaženje večjega obsega, je v 
skladu z navedeno uredbo potrebno pridobiti okoljevarstveno soglasje. Analiza tveganja je prikazana 
v poglavju Podzemne vode. 

3.5.3.2 Okoljski cilji, merila in metoda ugotavljanja in vrednotenja vplivov plana 

3.5.3.2.1 Izhodišča 

Okoljski cilj predvidenega plana je zagotovitev izvajanja predvidenega plana, ki bo zagotavljal varno 
oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo iz obstoječih ali nadomestnih vodnih virov v 
zadostnih količinah. Za oceno vplivov izvedbe plana na okoljske cilje za oskrbo prebivalstva na 
vplivnem območju predmetnega plana je uporabljena Uredba o oskrbi s pitno vodo (Uradni list RS, št. 
88/12). 
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Ocena vplivov plana na varno oskrbo prebivalstva je izdelana na osnovi podatkov o obstoječem 
stanju vodnih virov, podatkov iz razpoložljive tehnične dokumentacije in na osnovi podatkov 
pridobljenih od upravljavca vodnega vira.  

3.5.3.2.2 Merila in metode vrednotenja 

Indikativni kazalec vplivov predmetnega plana varno oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno 
pitno vodo je ogroženost vodnih virov, s katerimi se oskrbuje prebivalstvo s kakovostno pitno vodo. 
 

Cilji Kazalec Vrednotenje 

Ohraniti varno 
oskrbo prebivalstva 
z zdravstveno 
ustrezno pitno 
vodo iz obstoječih 
ali nadomestnih 
vodnih virov v 
zadostnih količinah  
 
 
 

Delež (%) prebivalcev, 
ki se oskrbuje iz 
najbližjega vodnega 
vira. Ker se iz vodnega 
vira oskrbuje del 
prebivalstva iz 
območja 
predvidenega plana, 
ocenjujmo oskrbo 
prebivalstva kot trajni 
daljinski vpliv. 
 
Možnost 
zagotavljanja 
nadomestnega 
vodnega vira v 
primeru najslabšega 
možnega primera, to 
je opustitev vodnega 
vira.  
Ker plan leži na II. 
VVO, ocenjujemo 
trajni neposredni  
vpliv zaradi 
predvidenega plana 
med gradnjo in med 
obratovanjem. 

A – ni vpliva / pozitiven vpliv:  
- Delež (%) prebivalstva, ki se oskrbuje iz vodnega vira, se ne 

bo spremenil oz. se bo povečal. 
- V primeru onesnaženja vodnega vira je zagotovljena 

oskrba iz več nadomestnih vodnih virov.  
B – nebistven vpliv:  
- Delež (%) prebivalstva, ki se oskrbuje iz vodnega vira, se bo 

nekoliko zmanjšal. 
- V primeru onesnaženja vodnega vira je zagotovljena 

oskrba iz enega nadomestnega vodnega vira.  
C – nebistven vpliv zaradi upoštevanja omilitvenih ukrepov:  
- Delež (%) prebivalstva, ki se oskrbuje iz vodnega vira, se ne 

spremenil. 
- V primeru onesnaženja vodnega vira je zagotovljena 

oskrba iz enega ali več nadomestnih vodnih virov.  
D – bistven vpliv:  
- Delež (%) prebivalstva, ki se oskrbuje iz vodnega vira, se bo 

bistveno zmanjšal. 
- V primeru onesnaženja vodnega vira ni zagotovljena 

oskrba iz nadomestnega vodnega vira.  
E – uničujoč vpliv:  
- V primeru onesnaženja vodnega vira oskrba prebivalstva z 

zdravstveno ustrezno pitno vodo ne bo mogoča. Delež (%) 
prebivalstva, ki se oskrbuje iz vodnega vira, bo enak nič. 

- V primeru onesnaženja vodnega vira oskrba prebivalstva z 
zdravstveno ustrezno pitno vodo ne bo mogoča, saj ni 
nadomestnih vodnih virov.  

3.5.3.3 Vplivi plana na zdravje ljudi in doseganje okoljskih ciljev 

3.5.3.3.1 Opredelitev vplivov plana 

Glede na podatke pridobljene od upravljavca vodnega vira se iz vodnega vira Dobrovce oskrbuje okoli 
10 % prebivalstva oz. okoli  18.000 oseb. Z umestitvijo plana se bo minimalno povečala potreba po 
pitni vodi na območju plana, delež prebivalstva, ki se oskrbuje s pitno vodo iz tega vodnega vira pa se 
ne bo bistveno spremenil. Zato ocenjujmo da trajnega daljinskega vpliva na varno oskrbo 
prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo ne bo  – ocena A. 

V primeru najslabšega možnega scenarija iz Analize tveganja za onesnaženje vodnega vira oz. v 
primeru potrebe po zaprtju vodnega vira, so za varno oskrbo prebivalstva v SD2 OPN predvideni 
ustrezni omilitveni ukrepi (137. b. člen), ki so tudi povzeti v poglavju 3.4.1.3.3 Omilitveni ukrepi med 
obratovanjem. Po podatkih upravljavca vodnega vira, to je Mariborskega vodovoda, se za primer 
kratkotrajne nadomestitve izpadlega črpališča Dobrovce takoj uporabi vodnjaka Bohova 1 in 2 (okoli 
50 l/s). V kolikor pa količine ali kakovost teh dveh vodnih virov ne bi bile več ustrezne, obstaja 
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možnost priključitve na vodna vira Selniška dobrava (nad 400 l/s) in/ali Dravski Dvor (okoli 450 do 
500  l/s), ki predstavljata možen dolgoročni nadomestni vir oskrbe v zadostnih količinah.  

Po izgradnji in v času obratovanja predvidenega plana bo v primeru najslabšega scenarija opustitve 
vodnega vira le tega mogoče nadomestiti, zato trajnega neposrednega vpliva na varno oskrbo 
prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo ne bo – ocena A, saj je zagotovljena oskrba iz več 
nadomestnih vodnih virov v zadostnih količinah. 

3.5.3.3.2 Presoja vplivov plana 
 
Skupna ocena vpliva na okoljski cilj 

Okoljski cilj  Ocena 

Ohraniti varno oskrbo prebivalstva z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo iz obstoječih ali nadomestnih 
vodnih virov v zadostnih količinah 

A – vpliva ni  

Skupna ocena je opredeljena po principu maksimiranja ovrednotenih ocen posameznih kazalcev za 
največji možen vpliv plana na doseganje okoljskega cilja, varna oskrba prebivalstva z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo iz obstoječih ali nadomestnih vodnih virov.  

Okoljski cilj: »Ohraniti varno oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo iz obstoječih ali 
nadomestnih vodnih virov v zadostnih količinah« bo dosežen. 

3.5.3.3.3 Omilitveni ukrepi 

Niso potrebni. 

3.5.3.3.4 Spremljanje stanja okolja v času izvedbe plana 

Med gradnjo in obratovanjem je treba spremljati kakovost in izdatnost vodnega vira Dobrovce. Za 
izvedbo je zadolžen upravljavec vodovoda, to je Mariborski vodovod d.d., nadzor nad izvedbo izvaja 
nosilec urejanja prostora MZ.  

V primeru kakršnega koli onesnaženja podzemne vode na območju EUP SL20 mora investitor 
obvestiti upravljavca vodnega vira Dobrovce. Nadzor nad spremljanjem stanja izvaja MOP. 

3.5.3.4 Viri 
 
- Letno poročilo 2014, Mariborski vodovod d.d. 
- Pisno pridobljeni podatki pri upravljavcu vodovoda 
- Projektom ureditve oskrbe SV Slovenije s pitno vodo (dokument Mariborskega vodovoda) 
- Analiza tveganja za onesnaženje podzemne vode vodnega vira Dobrovce za namen sprememb in 

dopolnitev OPN Hoče – Slivnica (IEI d.o.o., Maribor, november 2016, št. proj. 6-16178). 
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4 Povzetek okoljskega poročila 

4.1 Podatki o planu 

Ime plana Občinski prostorski načrt Občine Hoče –Slivnica - spremembe in dopolnitve št. 
2 (skrajšano OPN-SD2). 

Predmet plana umestitev 92 ha velikega območja proizvodnih dejavnosti v območje med 
letališčem na vzhodu, dostopno cesto do letališča na jugu, avtocesto oziroma 
železnico na zahodu ter obstoječo gramoznico na severu ter vse spremljajoče 
ureditve, ki so povezane z ureditvijo tega območja, vključno s površinami za 
nadomeščanje izgubljenih kmetijskih zemljišč (80,76 ha). 

Pripravljavec plana Občina Hoče –Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče 

4.2 Obravnava obremenitev okolja glede na predvidljive posledice plana 

V okoljskem poročilu so opredeljeni in ovrednoteni pomembni vplivi izvedbe plana na okolje, 
ohranjanje narave,varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine. Presojani so bili neposredni, 
daljinski, kumulativni, trajni in začasni vplivi. Vplive izvedbe sprememb na opredeljene okoljske cilje 
smo vrednotili na podlagi sprememb meril stanja okolja,ki so bili opredeljeni za spremljanje 
okoljskega cilja (kazalci za spremljanje okoljskih ciljev). 

Na osnovi prejetih podatkov, analize stanja in opredeljenih predvidenih vplivov so bili iz nadaljnjega 
presojanja v okviru okoljskega poročila izločeni segmenti: elektromagnetno sevanje in svetlobno 
onesnaženje. 

V poročilu so obravnavani naslednji segmenti okolja pri katerih bodisi pričakujemo pomembnejše 
vplive na okolje, večjo občutljivost okolja ali možnost posrednega vpliva na zdravje in varnost ljudi: 
- zrak (emisije onesnaževal zaradi proizvodnje, pridobivanja toplote in prometa) 
- emisije hrupa v času obratovanja (spremembe prometne ureditve, dodatni viri hrupa na območju 

plana, obstoječa obremenjenost območja plana zaradi emisije hrupa okoliških cest in železnice), 
- površinske vode (vplivi na kakovost in ekomorfološke značilnosti vodotoka) 
- podzemne vode (uporaba nevarnih snovi v proizvodnem procesu, odvajanje tehnoloških, 

komunalnih in padavinskih odpadnih vod, zbiranje in ravnanje z odpadki lahko vpliva na 
količinsko in kakovostno stanje podzemnih voda, saj se plan nahaja na ožjem vodovarstvenem 
območju) 

- tla (zmanjšanje potencialov za kmetijsko rabo in s tem preskrba prebivalstva z lokalno pridelano 
hrano), kar je podrobneje obdelano v poglavju kmetijstvo  

- tla (onesnaževanje tal zaradi odvajanja odpadnih vod in ravnanja z odpadki), kar je podrobneje 
obdelano v poglavju podzemne vode  

- kmetijstvo (zmanjšanje obsega kmetijskih površin) 
- kulturna dediščina (zaradi izvedbe ureditev so možne poškodbe ali uničenje arheoloških ostalin). 
- krajina (zaradi izvedbe ureditev bo spremenjena krajinska podoba) 
- narava (vpliv na redke in ogrožene vrste in povezanost ekološko pomembnih območij). 
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Tabela: Cilji, merila, kazalci in ocena vpliva 

 Cilj Vplivi Merila Kazalec Ocena vpliva 

Kakovost zraka Ohranjanje ustrezne kakovosti 
zunanjega zraka 

Na območju plana in zaradi njega 
bodo nastajale emisije 
onesnaževal v zrak, zato 
ocenjujemo trajni, neposredni in 
daljinski vpliv na kakovost 
zunanjega zraka 

Sprememba prometnih 
obremenitev, prisotnost 
zavezancev za poročanje o 
emisijah snovi v zrak in 
predviden način ogrevanja 

Povprečni letni dnevni promet 
(PLDP) in delež težkih vozil na 
bližnjih pomembnih 
prometnicah. 
Število zavezancev za poročanje 
o emisijah. 
Način ogrevanja predvidenih 
objektov. 

C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanja 
omilitvenih ukrepov  

Površinske 
vode 

Ohraniti ali izboljšati 
morfološke lastnosti 
površinskih vodotokov.  
Zagotoviti oz. ohraniti ekološko 
in kemijsko stanje površinskih 
vodotokov 

Ker plan poteka preko 
vodotokov, ocenjujemo trajni 
neposredni vpliv zaradi novega 
posega med gradnjo in trajni 
daljinski vpliv med 
obratovanjem. 

Sprememba (ekološkega in 
kemijskega) stanja vodotoka, kar 
pomeni spremembe v geogenih 
fizikalno-kemijskih lastnosti in 
obremenitve s snovmi, ki niso 
geogenega izvora 

Sprememba morfoloških 
lastnosti vodotoka.  

C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanja 
omilitvenih ukrepov 

Podzemne vode Ohranjevanje stanja podzemne 
vode z vidika preprečevanja in 
zmanjševanje škodljivih vplivov 
na vodne vire 

Odvajanje odpadnih 
(komunalnih, industrijskih, 
padavinskih) vod, uporaba 
nevarnih snovi v procesu, 
možnost nesreč z izlitjem 
onesnaževal 

Način skladiščenja nevarnih 
snovi, odvajanja odpadnih vod, 
ustreznost odpadnih vod pred 
iztokom, vpliv na podzemne 
vode in kvaliteto vodnega vira 

Ureditev kanalizacije 
Parametri odpadnih vod 
Tveganja za onesnaženje 
vodnega vira 
Varnostni in zaščitni ukrepi 

C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanja 
omilitvenih ukrepov  

Podzemne vode 
– zdravje ljudi 

Ohraniti varno oskrbo 
prebivalstva z zdravstveno 
ustrezno pitno vodo iz 
obstoječih ali nadomestnih 
vodnih virov v zadostnih 
količinah 

Odvajanje odpadnih 
(komunalnih, industrijskih, 
padavinskih) vod, uporaba 
nevarnih snovi v procesu, 
možnost nesreč z izlitjem 
onesnaževal 

Ohraniti oskrbo prebivalstva s 
kakovostno pitno vodo iz 
obstoječih ali nadomestnih 
vodnih virov v zadostnih 
količinah 

Delež (%) prebivalcev, ki se 
oskrbuje iz najbližjega vodnega 
vira. 
Možnost zagotavljanja 
nadomestnega vodnega vira v 
primeru najslabšega možnega 
primera, to je opustitev 
vodnega vira. 

A – ni vpliva 

Hrup Obremenitve okolja s hrupom 
pod mejnimi vrednostmi 

Trajni, neposredni in daljinski 
vpliv plana na raven hrupa in 
potencialno obremenjenost 
prebivalcev s hrupom na 
območju OPN 

Kazalci hrupa v okolju 
Kazalci hrupa na območju plana 

Sprememba stopnje varstva 
pred hrupom (SVPH) 
Oddaljenost med pNRP za 
proizvodnjo (IP) in 
stanovanjskimi območji (SS, SK, 
A) 

B – trajni, neposredni 
in daljinski nebistven 
vpliv 

Raba naravnih 
virov 

Racionalna raba naravnih virov 
preko ohranjanja najboljših 
kmetijskih zemljišč 

Fizični poseg (uničenje 
poškodbe), onesnaževanje preko 
emisij onesnaževal zaradi 
gradbenih del in prometa 

Zmanjšanje kmetijskih površin 
(po dejanski in namenski rabi), 
vpliv na pridelovalno funkcijo, 
sklenjenost, dostopnost površin 

Sprememba kmetijskih zemljišč 
(dejanska in namenska raba), 
boniteta, GERK 

C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanju 
omilitvenih ukrepov 
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 Cilj Vplivi Merila Kazalec Ocena vpliva 

Kulturna 
dediščina in 
krajina 

Ohranjanje celovitosti enot KD, 
ohranjanje lastnosti, vsebine, 
oblike in vrednosti KD,  
Ohranjanje arheoloških ostalin 
 
Ohranitev vrednot krajine 

trajni in neposredni vplivi fizičnih 
posegov (poškodba, uničenje) 
lastnosti, oblike KD 
 
 
Posredni in trajni vplivi - 
sprememba vidnega zaznavanja, 
vedut 

Poseg v objekte in območja KD, 
arheološke ostaline upoštevajoč 
njihov pomen in režim varovanja 
 
 
Vpliv na krajinske značilnosti 

Prisotnost registrirane enote 
KD; Ohranjenost lastnosti 
spomenikov, ambientalnih 
značilnosti 
Prisotnost arheoloških ostalin 
Sprememba vrednot naravne in 
kulturne krajine 

C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanju 
omilitvenih ukrepov 

Narava 
Rastlinstvo, 
živalstvo in 
habitatni tipi 

Preprečevanje zmanjševanja 
biotske raznovrstnosti 
 

trajni in neposredni vplivi: 
Izgubljene površine habitata 
pribe; 
Možni posredni in trajni vplivi bi 
bile hrupne obremenitve zaradi 
obratovanja proizvodnje, 
svetlobnega onesnaževanja in 
možne emisije v vode. 

Velikost populacij redkih in 
ogroženih živalskih vrst (npr. 
populacija pribe na Dravskem 
polju 

Vpliv na populacije zavarovanih 
in ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst 

C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanju 
omilitvenih ukrepov 

Ekološko 
pomembna 
območja 

Ohranitev biotske pestrosti in 
koridorske funkcije EPO 

Možni so trajni daljinski vplivi na 
povezanost EPO Pohorje in 
Dravsko polje, v primeru, da se 
zmanjša funkcionalnost 
migracijskega koridorja (za npr. 
vidro, netopirje, ptice), katerega 
del so tudi gozdne površine, 
namenjene nadomeščanju KZ. 
Možne daljinske vplive 
predstavljajo tudi povečane 
hrupne obremenitve in 
morebitno svetlobno 
onesnaževanje. 

Povezanost EPO Pohorje in EPO 
Dravsko polje 

Zveznost drevesne vegetacije C - nebistven vpliv 
zaradi upoštevanju 
omilitvenih ukrepov 
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4.3 Opredelitev omilitvenih ukrepov 

Nosilec izvedbe opredeljenih omilitvenih ukrepov je investitor oz. Občina Hoče – Slivnica kot 
pripravljavec plana. 

4.3.1 Kakovost zraka 
Za promet za potrebe predvidene proizvodnje se naj v največji možni meri uporablja železnica, zato je 
pogoj za uveljavitev plana tudi industrijski železniški tir do območja plana. Za izvedbo omilitvenega 
ukrepa je zadolžen pripravljavec plana, nadzor nad izvedbo ukrepa izvaja nosilec urejanja prostora 
MOP. 

4.3.2 Hrup 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 

4.3.3 Podzemne vode 

V predlog OPN-SD2 je treba ustrezno povzeti vse opredeljene varnostne ukrepe v času gradnje in 
obratovanja, ki so opredeljeni v analizi tveganja in se nanašajo na splošne ukrepe in ukrepe ob 
morebitnem razlitju oz. drugih dogodkih. 

4.3.4 Podzemne vode – zdravje ljudi 

Ukrepi niso potrebni. 

4.3.5 Površinske vode 

V predlogu OPN-SD2 je treba opredeliti ustrezno površino namenske rabe površinskih vod (VC), ki bo 
zagotovila možnost oblikovanja hidravlično ustrezne struge in priključitev na strugo Novega Hočkega 
potoka in napisati, da je potrebno na območju prestavitve do sedaj tehnično urejenega Polanskega 
potoka (razred 3) vodotok urediti vsaj v enakem razredu ali v nižji sonaravno urejen vodotok (razred 
2).  

Za izvedbo omilitvenega ukrepa je zadolžen pripravljavec plana, nadzor nad uspešnostjo omilitvenega 
ukrepa je nosilec urejanja prostora MOP. 

4.3.6 Kmetijska zemljišča 

Občina se mora uskladiti z pristojnimi nosilci urejanja prostora glede posegov na najboljša kmetijska 
zemljišča. Za varovanje naravnih virov za kmetijstvo so opredeljene možnosti nadomeščanja 
kmetijskih zemljišč in predlagani ukrepi za izvedbo, ki se morajo natančneje opredeliti v sklopu 
projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja. 

Investitor in Občina Hoče – Slivnica mora ob pridobivanju zemljišč za proizvodne dejavnosti zagotoviti 
tudi ustrezne ukrepe za posamezne kmetije (sodelovanje pri pridobivanju ustreznih nadomestnih 
kmetijskih zemljišč ali zagotovitev realnih odškodnin, s katerimi si bodo lastniki sami zagotovili 
nadomestna kmetijska zemljišča ali sanacijske programe za nadaljevanje kmetijske dejavnosti oz. 
morebiti željeno preusmeritev posamezne kmetije). 

4.3.7 Kulturna dediščina in krajina 

Investitor mora za ureditve na registriranem arheološkem najdišču, pred pridobitvijo 
kulturnovarstvenega soglasja, zagotoviti izvedbo vseh predhodnih arheoloških raziskav, na podlagi 
katerih se lahko opredelijo dodatni omilitveni ukrepi. Pri gradnji na območju registriranega 
arheološkega najdišča se poseg skrči na najmanjšo potrebno površino. Če se med arheološkimi 
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raziskavami ali med izvedbo del odkrijejo izjemne arheološke ostaline, se rešitve prilagodijo skladno z 
varstvenim režimom, tako da dediščina ne bo ogrožena. Rešitve in ukrepi za zmanjšanje vplivov 
morajo biti ustrezno vključeni v projektno dokumentacijo. Za ukrep je zadolžen investitor in občina, 
izvedba se spremlja v okviru pridobitve soglasij k projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega 
dovoljenja 

Z ustreznim oblikovanjem objektov, zunanjih in odprtih površin, ki morajo obsegati tudi urejene 
zelene površine znotraj in na zunanjem (robnem) delu območja je možno tudi razmeroma veliko 
območje industrijske dejavnosti vizualno vključiti v prostor in ob tem ohraniti tudi pričevalnost 
kulturne dediščine v prostoru. Glede na dimenzije predvidenih objektov je smiselno členjenje 
stavbnega volumna, posebej večjih fasadnih površin. Ukrep je ustrezno vključen v odlok o OPN-SD2, 
ki je podlaga za pripravo nadaljnje projektne dokumentacije in izdajo dovoljenj za poseg(e). Sestavni 
del projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja mora biti tudi načrt krajinske 
arhitekture z ureditvami zelenih in drugih odprtih površin. Izvedba načrtovanih ureditev se preverja v 
sklopu pridobitve uporabnega dovoljenja. 

4.3.8 Ohranjanje narave 

Brežine Polanskega, Hočkega in Novega Hočkega potoka naj se zasadi z grmovno in drevesno obrežno 
vegetacijo. Za zasaditev naj se uporabijo avtohtone, lokalnim rastiščnim razmeram prilagojene 
drevesne in grmovne vrste. Prestavljena struga Polanskega potoka na območju OPN-SD2 naj bo 
izvedena sonaravno, z avtohtono z avtohtono obrežno vegetacijo v širini 5 m vsaj na eni strani strani 
brežine; v kolikor je možno, se zasaditev izvede na obeh straneh potoka. 

Predlagamo tudi, da se pod avtocesto na odseku med Hotinjo vasjo in Rogozo preveri ustreznost 
izvedenih prepustov za vidro.  

Posek gozda in bolj hrupna dela v času agromelioracije naj se ne izvajajo v času intenzivnega 
gnezdenja ptic (torej naj se ne izvaja od začetka aprila do konca junija). Pričetek gradbenih del na 
gradbišču posamezne faze proizvodne cone mora biti izven gnezditvenega obdobja pribe, pričetek 
izvajanja je tako dovoljen med 1. 6. in 28. 2. Po izvedbi zemeljskih del bo območje posamezne faze 
gradnje za pribe že neprimerno, zato se lahko ostala dela izvaja tudi v marcu, aprilu in maju. 

Gradbena dela, ki lahko vplivajo na kalnost vode v vodotoku (gradnja plinovoda, zasaditev brežin, 
prestavitev struge…) naj se ne izvajajo v času intenzivne drsti v vodotoku prisotnih ribjih vrst.  

Invazivne tujerodne ali potencialno invazivne vrste steblik, grmovnic in dreves naj se na degradiranih 
površinah odstranjujejo vsaj še tri leta po zaključku gradbenih del.   

Za osvetljevanje proizvodne cone naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitnim in 
nepredušnim steklom in s čim manjšo emisijo ultravijolične ter modre svetlobe, da se povzroči čim 
manjše svetlobno onesnaženje.  

4.4 Opredelitev spremljanja stanja med izvajanjem plana 

4.4.1 Kakovost zraka 

Za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora potencialni investitor navesti vse predvidene 
tehnološke postopke, pri katerih nastajajo emisije snovi v zrak s predvidenimi emitiranimi količinami 
onesnaževal. Ukrep mora upoštevati projektant v času projektiranja objektov in naprav na območju 
plana. Uspešnost izvajanja ukrepa je potrebno spremljati v skladu s Pravilnikom o prvih meritvah in 
obratovalnem monitoringu emisije snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja ter o pogojih za 
njihovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). 
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4.4.2 Hrup 

Sestavni del vloge za pridobitev okoljevarstvenega soglasja mora biti tudi študija obremenitve s 
hrupom, ki bo podrobneje ugotavljala izpolnjevanje zahtev glede dopustne obremenjenosti s hrupom 
na območju plana, kjer je potrebno upoštevati maksimalno dovoljeno zvočno moč 105/100/95 dBA 
na hektar dnevnem/večernem/nočnem času. Ukrep mora upoštevati projektant v času projektiranja 
objektov in naprav na območju plana. 

Uspešnost izvajanja ukrepa je potrebno spremljati v skladu s Pravilnikom o prvem ocenjevanju in 
obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08). 

4.4.3 Podzemne vode 

V okviru opredeljenih varnostnih in zaščitnih ukrepov je opredeljeno tudi spremljanje stanja 
kakovosti in izdatnosti vodnega vira. Ne glede na varnostne ukrepe se na večjih industrijskih 
območjih pričakuje sled dejavnosti na kakovostnih parametrih podzemne vode, zato je predvideno 
tudi spremljanje trenda vpliva. Predlagana je izvedba vodnjaka in 8 opazovalnih vrtin v dolvodno 
smer kritičnih mest potencialnih iztekanj nevarnih snovi ter dodatne hidrogeološke raziskave za 
pojasnitev lokalnih smeri in hidrodinamskih značilnosti vodonosnika ter geomehanskimi raziskavami 
temeljnih tal. 

4.4.4 Podzemne vode – zdravje ljudi 

Med gradnjo in obratovanjem je treba spremljati kakovost in izdatnost vodnega vira Dobrovce. Za 
izvedbo je zadolžen upravljavec vodovoda, to je Mariborski vodovod d.d., nadzor nad izvedbo izvaja 
nosilec urejanja prostora MZ. V primeru kakršnega koli onesnaženja podzemne vode na območju EUP 
SL20 mora investitor obvestiti upravljavca vodnega vira Dobrovce. Nadzor nad spremljanjem stanja 
izvaja MOP. 

4.4.5 Površinske vode 

Med gradnjo je treba spremljati izvajanje prestavitve vodotoka v ustrezno kategorizacijo urejenosti 
vodotoka (razred 3 ali nižji razred). Za izvedbo je zadolžen izvajalec del, nadzor nad izvedo izvaja 
nosilec urejanja prostora (MOP). Za čas izvajanja predvidenega plana spremljanje stanja površinskih 
vod ni potrebno. 

4.4.6 Kmetijska zemljišča 

Izvedbo nadomestnih kmetijskih zemljišč za vsako posamezno ureditveno fazo proizvodnega območja 
mora strokovno nadzirati izkušen strokovnjak kmetijske stroke. Preverjanje uspešnosti izvedbe se 
spremlja ob izdaji uporabnih dovoljenj posamezne faze gradnje. 

Spremljanje pozidave kmetijskih zemljišč izvaja MKGP v okviru vzdrževanja baze dejanske rabe 
kmetijskih in gozdnih zemljišč in v okviru sodelovanja v postopkih priprave občinskih prostorskih 
načrtov. Občina spremlja stanje v prikazu stanja prostora, ki je obvezna priloga prostorskih aktov. 

4.4.7 Kulturna dediščina in krajina 

Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine 
Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela, in opravljanje 
strokovnega nadzora nad posegi. Zato je v predlogu odloka ustrezno navedena obveznost investitorja 
glede obveščanja o začetku del. Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč tudi splošni 
arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob 
odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj 
obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine, ki situacijo dokumentira v skladu z 
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določili arheološke stroke. Posebno spremljanje stanja glede krajinskih in vidnih značilnosti ni 
predvideno. 

4.4.8 Ohranjanje narave 

Spremljanje populacije pribe (Vanellus vanellus) na območju Dravskega polja še tri leta po izgradnji 
proizvodne cone. Poseben poudarek je treba dati površinam, ki bodo nadomeščale izgubljena 
gnezdišča za pribe. Monitoring izvaja ornitolog. 

Spremljanje uspešnosti zasaditve obrežne vegetacije ob Polanskem potoku, Spodnjem Hočkem 
potoku in Novem Hočkem potoku še tri leta po izgradnji proizvodne cone. Hkrati se spremlja tudi 
morebitna razrast invazivnih vrst in po potrebi uvede njihovo odstranjevanje. Monitoring izvaja 
biolog. 
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5 Sklepna ocena sprejemljivosti plana 

V okoljskem poročilu so opredeljeni ter presojani verjetni vplivi izvedbe OPN-SD2 na okolje, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine. Presojani so bili neposredni, 
daljinski, kumulativni, trajni in začasni vplivi. Potencialni vplivi so bili opredeljeni na podlagi osnutka 
OPN-SD2. Vplive izvedbe sprememb na opredeljene okoljske cilje smo vrednotili na podlagi 
sprememb meril stanja okolja,ki so bili opredeljeni za spremljanje okoljskega cilja (kazalci za 
spremljanje okoljskih ciljev). 

Na podlagi osnovnih informacij o ureditvah je bilo ugotovljeno, da ob upoštevanju zakonskih 
predpisov in strokovnih podlag, ureditve ne bodo imele negativnega vpliva na spremembe stanja, 
zato v poročilu niso podrobneje obravnavani segmenti: podnebne spremembe, elektromagnetno 
sevanje in svetlobno onesnaženje. Segment Varovanja zdravja ljudi je presojan v sklopu poglavij 
Ohraniti varno oskrbo prebivalstva z zdravstveno ustrezno pitno vodo iz obstoječih ali nadomestnih 
vodnih virov v zadostnih količinah, Zrak, Hrup in Kmetijska zemljišča. V poročilu so obravnavani 
segmenti okolja pri katerih bodisi pričakujemo pomembnejše vplive na okolje, večjo občutljivost 
okolja ali možnost posrednega vpliva na zdravje in varnost ljudi.  

Pripravljen je predlog ustreznih omilitvenih ukrepov za zmanjšanje negativnih vplivov ter spremljanja 
opredeljenih vplivov prostorskega akta (monitoring). Na podlagi spremljanja stanja kazalcev bo 
razvidno ali so bili predvideni ustrezni vplivi in ali se z izvajanjem res sledi zastavljenim okoljskim 
ciljem. 

 

Na podlagi ugotovitev okoljskega poročila ocenjujemo, da je predlog OPN-SD2 (Urbis d.o.o. 
Maribor, št. proj. proj. 2016-OPN-047_SD2 Hoče-Slivnica, januar 2017) iz vidika vplivov izvedbe 
plana na okolje, ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in varstva kulturne dediščine 
sprejemljiv le ob upoštevanju in izvedbi vseh ukrepov, ki so predvideni z Odlokom o OPN-SD2, 
Analizo tveganja za onesnaženja vodnega vira in tem okoljskim poročilom. 
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6 Opis poteka izdelave okoljskega poročila 

Rezultat postopka celovite presoje vplivov na okolje sta okoljsko poročilo in prilagojen plan. Okoljsko 
poročilo je dokument,v katerem je opisan celoten postopek presoje in ključne ugotovitve, možne 
alternative, ocene vplivov,omilitveni ukrepi ter način spremljanja stanja okolja med izvajanjem plana. 

Pregled stanja okolja je bil pripravljen na podlagi javno dostopnih podatkov, dopolnjenega osnutka 
sprememb in dopolnitev OPN in terenskega ogleda. Opredeljene so bile ključne značilnosti prostora 
in problemi, ki izhajajo iz tega (obstoječe obremenitve). Narejen je bil pregled pravnih režimov na 
varovanih območjih na obravnavanem območju in posredovanih smernic nosilcev urejanja prostora. 
Opis plana je bil narejen glede na osnutek OPN-SD2, kjer so opredeljene glavne značilnosti 
predvidenega plana in odnos do drugih ustreznih planov v bližini obravnavanega območja. 

Na podlagi pregleda stanja smo opredelili možne vplive izvedbe plana na posamezen segment okolja 
in opisali, kateri dogodki lahko povzročijo vplive, katere obremenitve lahko pričakujemo, kakšne 
posledice lahko nastopijo ter kako so vplivi povezani z značilnostmi območja plana. Ugotovljene 
vplive smo natančneje opredelili tako, da smo določili vrsto oz. značaj vpliva v skladu z Uredbo o 
okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov na okolje (Ur. 
l. RS, št. 73/05) in utemeljili izbor ocene. 

Izdelovalci poročila smo sodelovali z izdelovalci OPN-SD2, tako da so okoljski vidiki in ukrepi za 
varovanje okolja in kulturne dediščine že vključeni v dopolnjen osnutek OPN-SD2, dopolnitev 
decembra 2016. 

Poročilo je bilo v decembru 2016 dopolnjeno glede na pripombe Ministrstva za zdravje (mnenje NIJZ) 
in Direkcije RS za vode na Ministrstvu za okolje in prostor. 

Predlog OPN-SD2 je oblikovan na podlagi sprejetih stališč do pripomb in predlogov, podanih v času 
javne razgrnitve dopolnjenega osnutka OPN-SD2, ustreznih preveritev izvedljivosti opredeljenih 
omilitvenih ukrepov in dopolnitve prvega mnenja Ministrstva za kulturo. V dopolnitvi okoljskega 
poročila (januar 2017) so tako posledično obravnavani tudi vplivi na naravo in glede na spremenjeni 
plan in medtem izvedene predhodne arheološke raziskave ponovno presojani vplivi na posamezne 
sestavine okolja. Poročilo je bilo v februarju 2017 dopolnjeno po usklajevanju z ZRSVN. 


