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2000 MARIBOR 

Vlagatelj: Občina Hoče-Slivnica 
Pohorska c.1S 
2311 Hoče 

Operater distribucijskega sistema v postopku izdaje soglasja na zahtevo stranke podaja na podlagi 49. 
in SO.a člena Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 102/04 s spremembami, vključno z 
126/2007 - ZGO-1B, v nadaljevanju ZGO), ter 5. člena Splošnih pogojev za dobavo in odjem 
zemeljskega plina iz distribucijskega omrežja za geografsko območje Občine Hoče-Slivnica, Mestne 
Občine Maribor, Občine Miklavž na Dravskem polju, Občine Rače-Fram, Občine Ruše, Občine Selnica 
ob Dravi, Občine Starše in Občine Šentilj (Uradni list RS, št. 97/2008), naslednjo izjavo: 

M N ENJ E. 

Investiorju Občina Hoče-Slivnica se na podlagi vloge št. 009004 z dne 12.10.2016, ki jo je za projekt 
Mnenje k spremembam in dopolnitvam OPN občine Hoče-Slivnica., na pare. št. po seznamu, k.o. po 
seznamu (v imenu investitorja podal Občina Hoče-Slivnica), izdaja potrdilo o skladnosti sprememb in 
dopolnitev OPN s koncesijsko pogodbo in dolgoročnim planom izgradnje distribucijskega plinovodnega 
omrežja v občini. Izjava se podaja na osnovi naslednje predložene projektne dokumentacije: 

- projekt št. 2016/SD_OPN-046/SP1 

Pred tehničnim pregledom si je potrebno pridobiti še izjavo o upoštevanju projeknih pogojev in izdane 
izjave. 

V primeru sprememb oz. odstopanj od projektne dokumentacije je potrebno o tem obvestiti 
odgovornega projektanta in Plinarno Maribor d.o.o., ter nam spremembo poslati v ponovno presojo. 

Mnenje velja dve leti od izdaje. 

Izdaja mnenja je v skladu z 51. členom ZGO oproščena plačila taks, povračil stroškov ali drugih plačil. 
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