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Na podlagi vloge Občine Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, Hoče (v nadaljevanju vlagatelj), 
št. 350-2712016-006 z dne 10. 10. 2016, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito 
in reševanje, na podlagi 47. a. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 
33/07, 70108-ZVO-1 B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12 , 109/12) in 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) naslednje 

PRVO MNENJE 
k osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Hoče - Slivnica (spr. št. 2) 

Vlagatelj je z vlogo št. 350-27/2016-006 z dne 10. 10. 2016, ki smo jo prejeli 11 . 10. 2016, 
pozval Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za zaščito in reševanje pristojno za področje varstva 
pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstvo pred požarom, da mu v zakonitem roku poda 
prvo mnenje k osnutku sprememb in dopolnitev OPN Občine Hoče - Slivnica (spr. št. 2). 
Vlagatelj je omogoči l elektronski vpogled preko ftp strežnika do vsega potrebnega gradiva. 
Spremembe se nanašajo na določitev posebnih prostorskih izvedbenih pogojev in vsebini 
OPPN za gradnjo v proizvodnem območju ob letališču Maribor. 

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

Po pregledu veljavnega Odloka o OPN Hoče - Slivnica (MUV, št. 28/14, 9116) in priloženega 
gradiva ugotavljamo, da so v njem opredeljene vsebine s področja varstva pred naravnimi in 
drugimi nesrečami in varstva pred požarom, vendar je treba besedilo v 137a. členu popraviti in 
dopolniti. 

5. točka 24. odstavka 137a. člena : 

besedilo te točke je treba v celoti popraviti , tako da se glasi : »Izpolnjevanje bistvenih zahtev 
varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova 
požarne varnosti , za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno 
manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.« 

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. Na podlagi teh sprememb je bil izdan tudi podzakonski 
predpis, ki določa, za katere objekte je potrebna izdelava študije požarne varnosti oziroma za 
katere zasnova požarne varnosti (Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti, Uradni list RS, 
št. 12/13, 49/13). 

Identifikacijska št. za DDV: (SI) 47978457, MS: 2399229000, TRR: 011 00·6370191114 



6. točka 24. odstavka 137a. člena : 

Drugi stavek (o intervencijskih poteh) naj se spremni, tako da bo opredeljeno, da je treba 
zagotoviti neovirane in varne dovoze, dostope ter delovne površine za intervencijska vozila. 

Dodati je treba tudi vsebino, da je treba z namenom preprečitve širjenja požara na sosednje 
objekte zagotoviti potrebne odmike od meje parcel in med objekti ter potrebne protipožarne 
ločitve. 

Obrazložitev: 
opredeliti je treba ukrepe za izpolnitev zahtev varstva pred požarom podanih v 22. in 23. členu 
Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07-UPB, 9/11 , 83/12) in pri tem upoštevati 
tudi določila: 

3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31 /04, 10105, 83/05 , 
14/07, 12/13) - zaradi zagotovitve potrebnih odmikov od meje parcel in med objekti ter 
potrebnih protipožarnih ločitev z namenom prepreč itve ši~enja požara na sosednje objekte; 

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31 /04, 10105, 83/05, 
14/07, 12/13) in zahteve od 3. do 12. člena II. in III. poglavja Pravilnika o tehničnih 
normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Uradni list SFRJ, št. 30/1991 , Uradni 
list RS 83/05) - zaradi zagotovitve virov vode za gašenje; 
6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31 /04 , 10105 , 83/05, 
14/07 , 12/13) - zaradi zagotovitve neoviranih in varnih dovozov, dostopov ter delovnih 
površin za intervencijska vozila. 

Pripravila: 
Irena Zupančič 
višja svetovalka 

Poslano: 
Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče , 
maja.krajnc@hoce-slivnica .si, 
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Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 48, 
1000 Ljubljana (gp.mop@gov.si). 


