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Na podlagi vloge Urbis, d. o. o., Partizanska cesta 3, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino
Hoče – Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče (v nadaljevanju vlagatelj), št. 036661, 2018/OPPN059 z dne 29. 1. 2019, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na
podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št.
61/17) ter na podlagi trinajste alineje prvega odstavka 102. člena Zakona o varstvu pred
naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06-UPB, 97/10) in 8. točke prvega
odstavka 49. člena Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11, 83/12 in
61/17-GZ) naslednje
PRVO MNENJE
k osnutku OPPN za del območja HO 14/2 v k. o. Spodnje Hoče
Vlagatelj je z vlogo, št. 036661, 2018/OPPN-059 z dne 29. 1. 2019, ki smo jo prejeli 30. 1. 2019,
pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje, pristojno za področje
varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, da mu v zakonitem roku
30 dni poda prvo mnenje k osnutku OPPN za del območja HO 14/2 v k. o. Spodnje Hoče.
Vlagatelj je hkrati z vlogo omogočil elektronski vpogled preko spletnega strežnika do vsega
potrebnega gradiva.
Skladno z določili Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega
prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 99/07 in 61/17-ZUreP-2) morajo biti v občinskem
podrobnem prostorskem načrtu določeni ukrepi in rešitve za varstvo pred naravnimi in drugimi
nesrečami, vključno z varstvom pred požarom.
Po pregledu priloženega gradiva ugotavljamo, da je v njem ustrezno opredeljena vsebina s
področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom, zato Ministrstvo
za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje k osnutku OPPN za del območja HO 14/2 v k.
o. Spodnje Hoče izdaja pozitivno prvo mnenje.
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