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Št. projekta 57/2021   
 

PRVA MNENJA 

NASLOVNIK Datum izdaje: Št. dokumenta: 

Ministrstvo za okolje in prostor, 
Direkcija RS za vode, Sektor območja Mure, 
Slovenska ulica 2, 9000 Murska Sobota 

4.4.2022 35024-62/2022-2 

Ministrstvo za obrambo 
Uprava RS za zaščito in reševanje 
Vojkova 61, 1000 Ljubljana 

11.4.2022 350-81/2022-3-DGZR 

Ministrstvo za kulturo 
Direktorat za kulturno dediščino 
Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana 

6.5.2022 35012-215/2021/16 

Ministrstvo za infrastrukturo 
Direkcija RS za infrastrukturo, Sektor za upravljanje cest  
Območje Murska Sobota 
Lipovci 256b, 9231 Beltinci 

31.3.2022 37167-882/2022-2 (1509) 

Elektro Maribor 
Vetrinjska ulica 2, 2000 Maribor 

8.4.2022 3901-20/2022-2 

Telekom Slovenije 
Titova cesta 38, 2000 Maribor 

/ / 

Telemach 
Lendavska 29, 9000 Murska Sobota 

5.4.2022 105/01-DM 

Zavod kabelske televizije 
Prisojna cesta 4a, 9252 Radenci 

5.4.2022 / 

Adriaplin d.o.o. 
Dunajska cesta 7, 1000 Ljubljana 

21.4.2022 828/22-KP 

Radenska d.o.o. 
Boračeva 37, 9252 Radenci 

11.4.2022 / 

Občina Radenci – občinske ceste 
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci 

5.5.2022 35104-0051/2022-2 

Občina Radenci – komunala 
Radgonska cesta 9, 9252 Radenci 

5.5.2022 35104-0051/2022-3 

 

 

 







REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

UPRAVA REPUBLIKE SLOVENIJE
ZA ZAŠČITO IN REŠEVANJE

Vojkova cesta 61, 1000 Ljubljana T: 01 471 33 22
F: 01 431 81 17 
E: gp.dgzr@urszr.si
www.sos112.si

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MŠ: 2399229000, TRR: 01100-6370191114

Številka: 350-81/2022-3 - DGZR
Datum: 11. 04. 2022

Na podlagi vloge TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, Maribor, ki po pooblastilu zastopa Občino 
Radenci, Radgonska cesta 9, Radenci (v nadaljevanju vlagatelj), št. 57/2021 z dne 30. 3. 2022, 
izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje, na podlagi 119. člena v 
povezavi s četrtim odstavkom 111. člena Zakona o urejanja 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

MNENJE
k osnutku OPPN za območje enote urejanja prostora RA28

Vlagatelj je z vlogo, št. 57/2021 z dne 30. 3. 2022, ki smo jo prejeli 31. 3. 2022, 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 poda mnenje k osnutku OPPN 
za območje enote urejanja prostora RA28. Vlagatelj je do gradiva omogočil elektronski dostop 
prek spletnega strežnika.

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 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 območje enote urejanja 
prostora RA28 izdaja pozitivno mnenje.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka I sekretar

generalni direktor

Poslano:
- TIURB, d. o. o., Jezdarska 3, Maribor (info@ti-urb.si).



Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana T: 01 369 59 00
F: 01 369 59 01 
E: gp.mk@gov.si
www.mk.gov.si

Številka: 35012-215/2021/16
Datum: 6. 5. 2022

Na podlagi poziva TIURB d.o.o., izdaja Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: Ministrstvo) na podlagi 119. člena v povezavi s 111. členom Zakona o urejanju 
prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US; v nadaljevanju ZUreP–
3) in na podlagi 76. člena Zakona o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, 
št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18 – ZNOrg); v nadaljevanju 
ZVKD-1) naslednje

MNENJE K OSNUTKU 
OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA RA 28 V OBČINI RADENCI

1. Podatki o vlogi

TIURB d.o.o. je z vlogo št. 57/2021 z dne 30. 3. 2022, pozval Ministrstvo, da izda mnenje k 
osnutku občinskega podrobnega prostorskega načrta RA 28.

V prostorskem informacijskem sistemu je bilo objavljeno gradivo:
- Občinski podrobni prostorski načrt za območje EUP RA 28 – osnutek (izdelal Tiurb 

d.o.o., št. 57/2021, marec 2022).

2. Podatki o smernicah 

Splošne smernice za načrtovanje občinskega podrobnega prostorskega načrta in njegovih 
sprememb in dopolnitev za področje varstva nepremične kulturne dediščine so objavljene na 
spletnih straneh Ministrstva:
https://www.gov.si/assets/ministrstva/MK/DEDISCINA/PROSTOR/OPPN_Splosne_smernice_N
PB_140619.pdf (dokument št. 350-84/2016/1 z dne 4. 11. 2016, dopolnjen z dokumentom št. 
350-84/2016/2 z dne 14.6.2019).

Ministrstvo je izdalo konkretne smernice z dopisom št. 35012-215/2021/7 z dne 25. 1. 2022.
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3. Mnenje 

Gradivo smo pregledali v sodelovanju z ZVKDS OE Maribor in ugotovili, da so smernice delno 
upoštevane, zato je osnutek možno javno razgrniti.

Pred izdajo mnenja k predlogu prostorskega akta pa bo potrebno gradivo uskladiti in dopolniti z:
 zasnovo oblikovanja prostora, ki omogoča ohranitev prepoznanih kulturnih vrednot območja 

dediščine in prikaže možnosti za načrtovanje dopolnilnih ali novih ureditev, vključno z 
načrtovanjem sanacije razvrednotenih delov.

 zasnovo vsebin, s katero se ob upoštevanju vrednotenja dediščine določi izkoriščenost 
objektov in površin ter prikaže možnosti za načrtovanje dopolnilnih ali novih vsebin;
 odstranitev ali prestavitev motečih sestavnih delov,
 dopustne dopolnilne in nove objekte ali ureditve,
 ureditev robnih površin območja podrobnega načrta,
 ureditev javnih površin,
 krajinske in parkovne ureditve;

 rešitvami glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno 
dobro v odnosu do dediščine, vključno z načrtovanjem potrebnih parkirnih površin, javne 
razsvetljave, komunalne opreme, povezave s sosednjimi enotami urejanja prostora ter 
dopustna odstopanja od načrtovanih ureditev.

Lep pozdrav,

Pripravila:
mag. Barbara Žižič Baumgartner Silvester Gaberšček
sekretarka Vodja Sektorja za nepremično kulturno dediščino

po pooblastilu 1002-316/2012-MIZKŠ-42 dne 25.4.2022 

Poslati (po e-pošti):
- naslovnik info@ti-urb.si
- MOP, Direktorat za okolje, gp.mop@gov.si  
- ZVKDS OE Maribor, tajnistvo.mb@zvkds.si

mailto:info@ti-urb.si
mailto:gp.mop@gov.si
mailto:tajnistvo.mb@zvkds.si












 

                   

Telemach d.o.o.  
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Naš znak: 105/01-DM  Datum: 05.04.2022 
 

 
 
 
 
Spoštovani ! 
 
Na osnovi vaše vloge št. proj.57/2021 z dne 30.3.2022 vam sporočamo, da za objekt “ Občinski 
podrobni prostorski načrt za območje enote urejanja prostora RA 28'' ne moremo podati 
mnenja k predlogu OPPN, ker na tem območju nismo lastnik niti operater kabelskega omrežja. 
 
 

Hvala za razumevanje in lep pozdrav ! 
 
 
 
 

 
Sestavil: 
Referent v projektivi        
Dejan Maučec        

        
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Poslano: naslovniku 
    ahiv (tu) 
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