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Na podlagi vloge Obeine Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, Medvode (v nadaljevanju 
vlagatelj), 51. 003-1/2006-120 z dne 22 1. 2014, daje Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za 
zaseito in re5evanje, na podlagi 47. a elena 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS, sl. 
33/07, 7010B - ZVO-1B, 10B/09, BO/10 - ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12) in na podlagi trinajste 
alineje prvega odstavka 102. elena Zakona 0 varstvu pred naravnimi in drugimi nesreeami 
(Uradni list RS, 51. 51/06 - UPB, 97/10) in B. toeke prvega odstavka 49. elena Zakona 0 varstvu 
pred pozarom (Uradni list RS, sl. 3/07 - UPB, 9/11 , B3/12) naslednje 

PRVOMNENJE 
k OPN obcine Medvode 

Vlagatelj je z vlogo 51. 003-1/2006-120 z dne 22 1. 2014, ki smo jo prejeli 24. 1. 2014, pozval 
Ministrstvo za obrambo, Upravo RS za za5eito in resevanje, pristojno za podrocje varstva pred 
naravnimi in drugimi nesreeami in varstvo pred pozarom, da mu v zakonitem roku 30 dni pod a 
prvo mnenje v postopku izdelave obeinskega prostorskega nacrta obeine Medvode. Vlagatelj je 
hkrati z vlogo omogocil elektronski vpogled preko FTP streznika do vsega potrebnega grad iva. 

Spl05ne smernice s podroeja varstva pred naravnimi in drugimi nesreeami in varstva pred 
pozarom so objavljene na spletni strani Uprave RS za zaseito in resevanje: 
http://www . sos 112. si/slo/clanek. phD ?catid=5&id=6020 

Po pregledu posredovanega gradiva ugotavljamo, da je treba vsebino s podrocja varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrecami in varstva pred pozarom dopolniti oziroma spremeniti. 

Strateski del : 
4. elen, poglavje 2.3.3.4. 
Popravi naj se stavek eetrtega odstavka: Na Savi sta zgrajeni hidroelektrarni Maveiee in 
Medvode, ki v primeru porusitve visokih pregrad predstavljata poplavno nevarnosl. 

4. elen, poglavje 2.3.3.6. 
Popravi naj se stavek sestega odstavka: Zaradi poseljenosti, industrije in gozdnega naravnega 
okolja so mozni pozari v objektih in naravnem okolju. 

4. elen, poglavje 2.3.3.6. 
V tem poglavju sta opredeljena Ie erozija in pop lave. Dodajte, da posamezna obmoeja ogrozajo 
tudi plazovi (poglavje 2.2.3) in hudourniki (poglavje 2.2.2.1). 

Skladno z 8. tocko splosnih smernic je treba pri pripravi obeinskega prostorskega naCrta pri 
naertovanju poselitvenega obmocja za primer naravnih in drugih nesrec zagotoviti povrsine za 
pokop vecjega stevila Ijudi, povrsine za pokop vecjega stevila zivali, povrsine za deponijo 
rusevin , povrsine za evakuacijo. Napisati je treba, kje so te povrsine; ee katere od teh povrsin 
na obmocju ni, pa kako v teh primerih resevati situacijo (na primer z odvozom in sezigom 
kadavrov pri dogovorjenem koncesionarju, z odvozom na obmocje druge obcine itn.) (tretji 
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odstavek 25. elena uredbe, Navodilo za doloeanje in prikazovanje potreb obrambe in zaseite v 
prostorskih planih (Uradni list RS, 51. 23/1994)). 

Izvedbeni del : 
V poglavje 3.5.9.3. (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesreeami) naj se doda nov elen z 
naslovom »(zaklanjanje)« in besedilo: »Na ureditvenih obmoejih mest in drugih naselij z vee kot 
5000 prebivalci se v objektih dolocenimi s predpisi gradijo zaklonisea osnovne zaseite. V vseh 
novih objektih pa je poirebna ojaeitev prve plosee.« 

51. elen 
Spremeniti je treba prvo alinejo prvega odstavka, tako da se glasi: »odmike od meje parcel in 
med objekti ter potrebne protipozarne locitve,«. 

Spremeniti je treba drugo alinejo prvega odstavka, tako da se glasi: »neovirane in varne 
dovoze, dostope ter delovne povrsine za intervencijska vozila,«. 
erta se lahko eetrti odstavek, saj bo vsebina opredeljena v novi drugi alineji prvega odstavka. 

Doda naj se nov odstavek glede izdelave studije oziroma zasnove pozarne varnosti: 
»Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred pozarom za pozarno manj zahtevne objekte se 
dokazuje v elaboratu - zasnova pozarne varnosti, za pozarno zahtevne objekte pa v elaboratu -
studija pozarne vamosti. Pozarno manj zahtevni in zahtevni objekti so doloeeni v predpisu 0 

zasnovi in studiji pozarne varnosti.« 

Glede na to, da ima naselje Medvode vee kot 5000 prebivalcev, kar je eden od kriterijev za 
gradnjo zaklonise, naj se v clenu, kjer bodo opredeljeni objekti po namembnosti, doda, da je na 
obmocjih, kjer so predvideni objekti z namenom, ki jih doloea Uredba 0 gradnji in vzdrievanju 
zaklonisc Uavna zdravstvena sluzbe, vzgojno-varstvene ustanove, red no izobrazevanje, jayne 
telekomunikacijski in postni centri, nacionalna televizijo in radio, javni potniski zelezniski , 
avtobusni , pomorski in zraeni promet, pomembno energetsko in industrijsko dejavnost, kjer se 
bodo v primeru vojne opravljale dejavnosti posebnega pomena za obrambo in zascito, delo 
driavnih organov) dovoljena tudi gradnja zaklonise (po CC SI klasifikacij i 12740 Druge stavbe, 
ki niso uvrseene drugje - sem spadajo zaklonisea, kar je opredeljeno v navodilih 0 razvrscanju). 

V poglavju 3.6. so doloceni prostorski izvedbeni pogoji glede na namensko rabo. V tabelah je 
napisano, da je treba upostevati ohranjanje narave, varstvo kulturne dediseine, okolja in 
naravnih dobrin ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrecami skladno s eleni od 40. do 48. Iz 
tega izpadejo PIP za varstvo pred pozarom, ki so doloceni v 51. elenu. Ustrezno naj se dopolni. 

Grafieni del 
Na legendi h kartam stanja prostora je napisano, da so prikazana »Poplavna in druga ogrozena 
obmoeja«. Katera so druga ogrozena obmoeja, ki so prikazana, saj je iz legende razvidno, da 
gre Ie za obmocja katastrofalnih poplav in razredi poplavne nevarnosti. Predlagamo, da na karte 
vrisete tudi obmoeja, ki jih ogrozata erozija in plazovi. 

Poslano: 
Obcina Medvode, Cesta komandanta Staneta 1215 , Medvode 
Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za proster, Langusova ulica 4, 1535 
Ljubljana. 




