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Na podlagi vloge Občine Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica (v nadaljevanju vlagatelj), 
št. 3505-0005/2018 z dne 18. 6. 2018, izdaja Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in 
reševanje, na podlagi tretjega 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

SMERNICE
za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta 

za Centralno čistilno napravo (severni del) 

Vlagatelj je z vlogo, št. 3505-0005/2018 z dne 18. 6. 2018, ki smo jo prejeli 20. 6. 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 30 dni poda 
smernice za izdelavo sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Centralno 
čistilno napravo (severni del). Vlagatelj je hkrati z vlogo dostavil osnutek občinskega 
podrobnega prostorskega načrta (tekstualni in grafični del).

Po pregledu veljavnega Odloka o občinskem lokacijskem načrtu za Centralno čistilno napravo 
(severni del) (Uradne objave Občine Radovljica, št. 63/06) ugotavljamo, da v njem ni 
opredeljena vsebina s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in varstva pred 
požarom. Zaradi navedenega vam posredujemo naslednje smernice:

Pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno 
napravo (severni del) je treba s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami smiselno 
upoštevati naslednje smernice:

- opredeliti in upoštevati je treba vse naravne omejitve kot so poplavnost in visoka 
podtalnica, erozivnost ter plazovitost terena ter temu primerno načrtovati in opredeliti 
potrebne ukrepe, ki morajo biti upoštevani pri izvedbi prostorskega akta oziroma navesti 
ustrezne hidrološke in geološke raziskave glede poplavnosti, visoke podtalnice ter 
erozivnosti in plazovitosti, iz katerih izhajajo potrebni ukrepi (v odloku je treba opredeliti 
ali območje urejanja leži oziroma ne leži na ogroženem območju). Glede posegov v 
prostor in dejavnosti na območja poplav in z njimi povezane erozije je treba upoštevati 
določbe Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na 
območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja 
(Uradni list RS, št. 89/08);

- opredeliti je treba projektni pospešek tal (potresna varnost) ter temu primerno načrtovati 
tehnične rešitve gradnje;

- opredeliti je treba ali obstaja možnost razlitja nevarnih snovi in temu primerno načrtovati 
način gradnje.



Pri pripravi sprememb in dopolnitev občinskega lokacijskega načrta za Centralno čistilno 
napravo (severni del)  je treba s področja varstva pred požarom smiselno upoštevati naslednje 
smernice:

- opredeliti je treba morebitne ukrepe zaradi požarne ogroženosti okolja; 
- opredeliti je treba dopustna požarna tveganja, ki so povezana s povečano možnostjo 

nastanka požara zaradi uporabe požarno nevarnih snovi in tehnoloških postopkov v 
objektih na predvidenem področju, ki bodo namenjeni poslovni in storitveni dejavnost 
ter možnosti širjenja požara na morebitna sosednja poselitvena območja ter požarna 
tveganja zaradi požarne ogroženosti naravnega okolja;

- 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 
61/17-GZ)) in pri tem upoštevati tudi določila:

- 3. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve potrebnih odmikov 
od meje parcel in med objekti ter potrebnih protipožarnih ločitev z namenom 
preprečitve širjenja požara na sosednje objekte;

- 6. člena Pravilnika o požarni varnosti v stavbah (Uradni list RS, št. 31/04, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) 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, 
10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17-GZ) – zaradi zagotovitve neoviranih in 
varnih dovozov, dostopov ter delovnih površin za intervencijska vozila.

Pripravila:
Irena Zupančič Branko Dervodel
višja svetovalka II sekretar

namestnik generalnega direktorja

Poslano:
- Občina Radovljica, Gorenjska cesta 19, Radovljica (obcina.radovljica@radovljica.si).
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