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MINISTRSTVO ZA OBRAMBO

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

Številka: 350-196/2018-2 - DGZR
Datum: 30. 07. 2018

Na podlagi vloge Občine Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran (v nadaljevanju vlagatelj), št. 
350-4/2016(44) z dne 19. 7. 2018, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi drugega odstavka 273. člena 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 OPN Občine Ankaran

Vlagatelj je z vlogo, št. 350-4/2016(44) z dne 19. 7. 2018, ki smo jo prejeli 20. 7. 2018, 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 poda prvo 
mnenje k osnutku OPN Občine Ankaran. Vlagatelj je omogočil elektronski vpogled preko ftp 
strežnika do vsega potrebnega gradiva.

Splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred 
požarom so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaščito in reševanje:
http://www.sos112.si/slo/page.php?src=os61.htm.

Po pregledu posredovanega gradiva ugotavljamo, da je vsebina s področja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred požarom opredeljena vendar so potrebne 
določene spremembe in dopolnitve, za kar vam posredujemo naslednje usmeritve: 

- drugi odstavek 143. člena se dopolni z območji za pokop večjega števila ljudi in površinami 
za pokop večjega števila živali (9. točka splošnih smernic);

- besedilo prve alineje drugega odstavka 146. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»- odmike od meje parcel in med objekti oziroma ustrezne protipožarne ločitve,« (21. točka 
splošnih smernic);

- besedilo druge alineje drugega odstavka 146. člena se spremeni, tako da se glasi: 
»- neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila,« (21. 
točka splošnih smernic);

- besedilo petega odstavka 146. člena se v celoti črta. Obrazložitev: v Uradnem listu RS, št. 
83/12 so bile objavljene spremembe in dopolnitve Zakona o varstvu pred požarom. 
Sprememba 30. člena se nanaša na izdelavo študij požarne varnosti in zasnov požarne 
varnosti, sprememba 49. člena pa ukinja pridobitev projektnih pogojev in soglasij pri Upravi 
RS za zaščito in reševanje. Poleg tega je treba upoštevati tudi novo gradbeno zakonodajo 
– na podlagi 122. člena Gradbenega zakona (Uradni list RS, št. 61/17 in 72/17-popr.) 



preneha veljati Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Uradni list RS, št. 12/13 in 
49/13), ki pa se uporablja do uveljavitve predpisov, izdanih na podlagi Gradbenega 
zakona.

Pripravila:
Irena Zupančič Darko But
višja svetovalka II sekretar

generalni direktor

Poslano:
- Občina Ankaran, Jadranska cesta 66, Ankaran (info@obcina-ankaran.si),
- Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 

Ljubljana (gp.mop@gov.si).






























































































































































































	MNENJA_SKUPAJ
	1_MOP_prostor
	2_MzI_energetika
	3_MORS_logistika
	3A_MORS_logist
	3B_MORS_logist
	4_MORS_zaščita in reševanje
	5_poz_ministrstvo za delo_druzino_socialne zadeve in enake moznosti
	6_poz_ministrstvo za gospodarski ratvoj in tehnologijo
	7_zavod RS za varstvo narave
	8_zavod za gozdove
	9_DRSV
	10_ministrstvo za kulturo
	11.1_MzI_DRSI
	11.2_poz_MzI_rude
	12_DARS
	13_MzI_trajnostno mobilnost in prometno politiko
	14.1_MzI_pomorci
	14.2_poz_MzI_letalski_promet
	14.3_MzI_zeleznice
	15_ministrstvo za kmetijsko
	16_ministrstvo za zdravje
	16a_NIJV
	20_marjetica koper
	21_elektro primorska
	22_telekom slovenije
	24_rizanski vodovod koper

	9A_DRSV_PRVO_MNENJE_OPN



