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ZADEVA: Prvo mnenje

Naš znak:/II/4 Maribor, 13.10.2016

Na osnovi vaše vloge ki smo jo prejeli dne 12.10.2016 in dokumentacije za pridobitev prvega mnenja 
k načrtovani prostorski ureditvi za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Hoče - Slivnica 
spremembe in dopolnitve št. 2, Vam kot upravljavci vodovodnih objektov in naprav na območju 
Mestne občine Maribor in drugih občin, ki jih oskrbujemo s pitno vodo dajemo naslednje:

PRVO MNENJE

1. K predlogu osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hoče - Slivnica 
spremembe in dopolnitve št. 2 nimamo posebnih pripomb.

2. V 24. členu predloga osnutka Odloka o občinskem prostorskem načrtu občine Hoče - 
Slivnica spremembe in dopolnitve št. 2 so smiselno upoštevane smernice mariborskega 
vodovoda, d.d. št. 211007184/1-II/4 izdane 05.07.2011.

3. Natančnejši pogoji za posamezne posege v prostor za potrebe razvoja in širitve obstoječega 
omrežja bodo dorečeni in usklajeni v fazi podajanja soglasij k posameznim posegom v 
prostor, na podlagi izdelane predmetne strategije in programov.

4. Obvezno je upoštevanje določil Uredbe o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 88/2012), 
Pravilnika za projektiranje, tehnično izvedbo in uporabo javnega vodovodnega sistema 
(MUV št. 4/2012), Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Hoče-Slivnica (MUV 
08/06), Odloka o oskrbi s pitno vodo na območju občine Hoče - Slivnica (MUV 06/11), ter 
kataster vodovodnih naprav in objektov.

5. Investitor mora pridobiti vso potrebno upravno in tehnično dokumentacijo za gradnjo 
vodovodnih cevovodov, ter financirati izvedbo. Po dokončanju del je potrebno novozgrajene 
vodovodne objekte in naprave brezplačno predati v last občini Hoče - Slivnica in v 
upravljanje Mariborskemu vodovodu d.d. v skladu z določili Pravilnika o oskrbi s pitno vodo 
(MUV št. 1/2001,31/2005).
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