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1. SEZNAM NOSILCEV UREJANJA PROSTORA, KI SO PODALI SMERNICE ZA NAČRTOVANE 

PROSTORSKE UREDITVE OPN MEDVODE 

 

Smernice 2006 

 

Nosilci urejanja prostora št. in datum prejete smernice 2006 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor 
št. 35017-4/2006/4-MoP (SPRO), 35018-6/2006/4-MoP (PRO), 

z dne 04.04.2006 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano 
št. 352-103/2005/6, z dne 24.03.2006 (SPRO) in 

št. 352-103/2005/7, z dne 24.03.2006 (PRO) 

3. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana št. 281-8/06-II/MS, z dne 10.04.2006 

4. Ministrstvo za okolje in prostor, ARSO št. 35001-175/2006 (SPRO), z dne 14.04.2006 

5. Zavod RS za varstvo narave št. 3-III-128/2-O-06/AG, z dne 14.4.2006 

6. Ministrstvo za kulturo št. 35002-4/2006, z dne 18.04.2006 

7. Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana št. 170/2006, z dne 20.04.2006 

8. Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste št. 35001-18/2006, z dne 20.03.2006 

9. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 

(področje energetike) 
št. 350-1/2006-128, z dne 27.03.2006 

10. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za civilno obrambo št. 350-127/2006-10, z dne 19.04.2006 

11. Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve št. 37000-9/2006/2, z dne 13.03.2006 

12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za podjetništvo in 

konkurenčnost 

Ministrstvo je dne 04.04.2006 obvestilo, da ni pristojno za 

podajo smernic k SPRO in PRO Medvode. 

št. 350-1/2006-104, z dne 04.04.2006 

13. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za notranji trg 

Ministrstvo je dne 06.04.2006 obvestilo, da nima pripomb na 

SPRO in zato ne podaja smernic k SPRO in PRO Medvode. 

št. 350-1/2006-144, z dne 06.04.2006 

14. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za turizem št. 350-1/2006-626, z dne 12.10.2006 

15. Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo, 

Direktorat za informacijsko družbo 

dopis brez št. in datuma (datum prejema v vložišču Občine 

Medvode: 23.3.2006) 

16. Ministrstvo za notranje zadeve, Policija št. 350-65/2006/2 (2941/04), z dne 25.04.2006 

17. Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. št. KA2060599KŠ, z dne 06.04.2006 

18. Komunala Kranj, javno podjetje  d.o.o. št. 4/601/10/UJ, z dne 18.04.2006 

19. Elektro Gorenjska, javno podrjetje za distribucijo električne 

energije, d.d. 
št. NEP-206683, z dne 11.04.2006 

20. Elektro Ljubljana d.d. št. 1036/06-DM/SL, z dne 12.04.2006 

21. ELES Elektro-Slovenija d.o.o. št. 2189/71/ubi, z dne 07.04.2006 

22. EVJ Elektroprom d.o.o. št. 003-1/06, z dne 27.03.2006 

23. Geoplin plinovodi d.o.o. št. S06-165/R-MP/SK, z dne 20.04.2006 

24. Energetika Ljubljana d.o.o. št. 3519RP45//471908/06//50-5000//0137//, z dne 04.04.2006 

25. Telekom Slovenije št. 02/30-033-DL-767-06, z dne 03.04.2006 

26. SNAGA javno podjetje d.o.o. št. MR-OO/1785, z dne 20.03.2006 

27. Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. št. BP/732, z dne 14.04.2006 

28. Mobitel d.d. št. TŠ-612/06, z dne 11.04.2006 

29. Debitel Telekomunikacije d.d. 

Ministrstvo je dne 04.04.2006 obvestilo, da ni pristojno za 

podajo smernic k SPRO in PRO Medvode. 

dopis brez št. in datuma (datum prejema v vložišču Občine 

Medvode: 28.3.2006) 

30. Občina Škofja Loka, Oddelek za okolje in prostor št. 350-0001/2006, z dne 20.03.2006 
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Smernice 2014 

 

Nosilci urejanja prostora št. in datum prejetega 1 mnenja/smernice 2014 (2015) 

1. Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, 

graditev in stanovanja *    št. 35016-20/2012-MOP/10-01021358, z dne 18.03.2014 

2. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje 

kmetijstva)  
št. 352-103/2005/35, z dne 10.04.2014 - ugotovitve na 

gradivo;  št. 352-103/2005/47, z dne 03.06.2015 - smernice 

3. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje 

gozdarstva) 
 št. 3401-9/2008/100, z dne 03.02.2014 

 

4. Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana št. 3407-36/2014, z dne 25.02.2014 

5. Zavod RS za varstvo narave št. 3-III-178/2-O-14/AG,NH, z dne 04.04.2014 

6. Ministrstvo za kulturo št. 3501-3/2014/5, z dne 23.05.2014 

7.  Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana ** 

8. Ministrstvo za Infrastrukturo, Direkcija RS za ceste *         št. 35001-6/2014/2 (913), z dne 24.02.2014 

9. Ministrstvo za Infrastrukturo, Direktorat za promet *  št. 371-4/2014/12-00811223, z dne 03.02.2014 

10. Ministrstvo za Infrastrukturo, Služba za trajnostno 

mobilnost in prometno politiko 
št. 371-1/2012/87-00811223, z dne 16.01.2013 

11. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 

(področje energetike) *     št. 350-1/2012-DE/451, z dne 29.01.2014 

12. Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo 

(področje rudarstva) 
elektronsko sporočilo z dne 26.02.2014 (poslal Marko Fajic) 

(datum prejema v vložišču Občine Medvode: 26.02.2014) 

13. Ministrstvo za obrambo, URSZR  št. 350-17/2014-2-DGZR, z dne 10.02.2014 

14. Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko *  št. 350-8/2014-2, z dne 13.02.2014 

*Gre za istega nosilca urejanja prostora, ki je v času izdelave OPN spremenil naziv. 

** Smernice podane preko Ministrstva za kulturo. 
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2. OBRAZLOŽITEV UPOŠTEVANJA SMERNIC NOSILCEV UREJANJA PROSTORA PRI PRIPRAVI 

PREDLOGA OPN 

 

Osnutka SPRO in PRO Medvode sta bila prvič posredovana v smernice v letu 2006. Zaradi dolgotrajnosti 

postopka in spremembe področne zakonodaje se je (preimenovani) dopolnjen osnutek OPN Medvode 

ponovno posredoval v 1 mnenja decembra 2013. 

 

Usklajevanja so potekala predvsem z nosilci urejanja prostora s področij varstva narave, kulturne 

dediščine, kmetijstva in varstva voda. Posamezni posegi so bili na podlagi pridobljenih smernic:  

− izločeni iz OPN,  
− usklajeni na podlagi dodatnih obrazložitev in zmanjšanja obsega,  
− usklajeni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov opredeljenih v okoljskem poročilu. 

 

V nadaljevanju je za NUP, ki so bili za 1. mnenja zaprošeni v skladu z ZPNačrt in na podlagi javno 

objavljenega seznama NUP na spletnih straneh MOP DRGS, podana analiza upoštevanja 1. mnenj, pri 

nekaterih tudi v povezavi s smernicami (po ZUREP-1). Poleg teh so analizirane tudi smernice NUP s 

področja komunalne, komunikacijske, energetske in okoljske infrastrukture.   

Smernice NUP, ki so bile pridobljene po ZUREP-1, so bile pregledane in smisleno upoštevane pri pripravi, 

niso pa podrobneje analizirane v nadaljevanju.  

Smernice so bile upoštevane na način, da so se v skladu z usmeritvami dopolnila oziroma popravila 

določila v odloku in njegovih prilogah ter v grafičnem delu OPN Medvode. Vse splošne usmeritve vezane 

na veljavno zakonodajo so bile v predlogu OPN Medvode upoštevane. 

 

Nosilec urejanja prostora / povzetek smernic 
Obrazložitev upoštevanja smernice v 

predlogu OPN 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 

Smernice (št.35017-4/2006/4-MoP in  35018-6/2006/4-MoP, z dne 04.04 2006) 
Upoštevati določila in usmeritve Strategije prostorskega razvoja Slovenije in 
Prostorskega reda Slovenije, državne prostorske akte v veljavi in v pripravi ter 
strokovne podlage s področja urejanja prostora (Prostor Slovenije 2020, Izjemne 
krajine, ipd). 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, SP).  
 

Smernice (št.35016-20/2012-MOP/10-01021358, z dne 18.3. 2014) 
Vsebino odloka, vključno s terminološkimi izrazi ter kartografske prikaze se 
preveri in po potrebi dopolni s področno spremenjeno oz. dopolnjeno 
zakonodajo, ki je navedena v smernicah. 
Podane so konkretne pripombe na predlagano besedilo:  
- v poglavju 2.3.2.2 Omrežje naselji je uporabljeno napačno poimenovanje 
naselij glede na njihovo vlogo in funkcijo na območju občine; 
- v 4. členu, poglavje 2.2.2.2 Demografske značilnosti  Občina navaja zastarele 
podatke;  
- strateški in izvedbeni del sta neusklajena (slednji negira cilje prvega) (področje 
razvoj poselitve, Ohranjanje prepoznavnosti in značilnosti prostora); 
- UN Medvode zajema preveč naseljih; UN naj bi obravnaval samo glavno 
središče Medvode in ne še okoliških naselij; Z UN se naj obravnava samo naselja, 
ki imajo urbani značaj; Prav tako UN in izvedbeni del OPN nista usklajena; 
- UN Smlednik prav tako ni usklajen z izvedebim delom OPN; 
- Bilanse prostih stavbnih zemljišč ne utemeljujejo predlaganih širitev poselitve; 
- Karta 3 strateškega dela naj se dopolni z manjkajočo vsebino, ki je navedena v 
smernicah; 
- neskladje v interpretaciji razpršene gradnje in razpršene poselitve in v povezavi 
s tem predlagane neustrezne širitve poselitve; 
- neustrezno določanje in označevanje namenske rabe prostora (ni v skladu s 
Pravilnikom o OPN); 
- prečisti naj se tekstualni del odloka, vsaj vsebine, ki so predmet strokovnih 
podlag (analize, študije, grafi, diagrami); 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje kmetijstva)  
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Smernice (št. 352-103/2005/6, z dne 24.03.2006 (SPRO) in št. 352-103/2005/7, 
z dne 24.03.2006 (PRO)) 
Splošne smernice s področja kmetijstva navedene v smernicah. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del). 
 
Elaborat nepozidana stavbna zemljišča v Občini 
Medvode je bil izdelan z upoštevanjem večih 
kriterijev. Med njimi so bili tudi podatki o 
pridobljenih gradbenih dovoljenjih, območjih, ki 
so v postopku stečaja (dolgoročno 
onemogočena gradnja) in območja, za katera se 
pridobiva projektne pogoje, rezervacija površin 
za širitev kmetij, ipd. Vsa ta območja se je pri 
obravnavi izvzelo. 

Smernice (št. 352-103/2005/47, z dne 03.06.2015) 
Ministrstvo ugotavlja, da so podatki v Elaboratu nepozidana stavbna zemljišča v 
Občini Medvode izkazujejo napačno stanje. 
Ministrstvo se je opredelilo do predlaganih posegov na kmetijske površine in 
sicer so posegi navedeni v točki 1, alineja a., b. in g. sprejemljivi. Pogojno 
sprejemljive posege v točki 1, alineja f. je treba umakniti/dopolniti kot je 
navedeno v smernicah.  
Posegi v točki 1, alineja e. niso sprejemljivi in jih je potrebno umakniti iz OPN 
Medvode. 
Za posege v točki 1., alineja d. se bo ministrstvo opredelilo po prejemu posebnih 
obrazcev. 
Ministrstvo tudi predlaga, da se Odlok OPN Medvode uskladi s Splošnimi 
smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč. 

Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (področje gozdarstva) 

Smernice ( št. 3401-9/2008/100, z dne 03.02.2014) 
Območja gozdov, zavarovana z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s 
posebnim pomenom je treba v prostorskem aktu prikazati in jim določiti 
namensko rabo – območje gozdov. Pri pripravi prostorskega akta je treba kot 
strokovne podlage upoštevati gozdnogospodarske načrte območja.  
V območjih prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti se določi prostorske 
enote, na katerih se opredeli delež gozda, ki ga je dovoljeno izkrčiti v kmetijske 
namene. Z določitvijo tovrstnih območij se omogoči bolj dinamično 
gospodarjenje s prostorom, s tem pa lažje preživetje in razvoj slovenskih kmetij. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora).  
Območja varovalnih gozdov so prikaza v Prikazu 
stanja prostora na kartah 3. Varstveni režimi, 
vendar niso v celoti zajeta v namensko rabo G. 
Na območjih prepletanja kmetijske in gozdne 
rabe ni določenih prostorskih enot z 
opredeljenimi deleži gozda namenjenimi krčitvi 
v kmetijske namene, ker za to ni bilo podanih 
pobud s strani lastnikov zemljišč. 

Zavod za gozdove Slovenije, OE Ljubljana 

Smernice (št. 3-III-128/2-O-06/AG, z dne 14.4.2006)  
V smernicah so podane splošne usmeritve na podlagi prostorske zakonodaje s 
področja gozdov in sprejetih gozdnogospodarskh načrtov. 
 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora).  
 
Podatkovne sloje (maska gozda, maska 
varovalnih gozdov, ipd.) se je prejelo po 
elektronski pošti dne 26.2.2017. Sloje se je 
smiselno uporabilo v grafičnem delu OPN 
Medvode in Prikazu stanja prostora. 

Smernice (št. 3407-36/2014, z dne 25.02.2014) 
Potrebne so določene dopolnitve v strateškem in izvedbenem delu Odloka kot je 
navedeno v smernicah. 
Pripombe na grafični del OPN Medvode so podane podrobneje na posamezen 
poseg (oziroma EUP). 

Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, Urad za upravljanje z vodami  

Smerice (št. 35001-175/2006 (SPRO), z dne 14.04.2006)) 
V smernicah so podane splošne usmeritve in obvezna izhodišča s področja 
varstva voda, ki morajo biti upoštevana pri pripravi gradiva OPN Medvode. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora).  

Zavod RS za varstvo narave 

Smernice (št. 3-III-128/2-O-06/AG, z dne 14.4.2006) 
Podane so naravovarstvene smernice za SPRO in PRO Medvode. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 
 
V sklopu postopka priprave OPN Medvode se je 
izdelalo tudi okoljsko poročilo. 
  

Smernice (št. 3-III-178/2-O-14/AG,NH, z dne 04.04.2014, dopolnitev 1 mn junij 
2014 (Preglednica 1)) 
Podane so usmeritve za posamezne predlagane posege in priporočila v zvezi 
varovanja netopirjev. 
Podana je pripomba o pomankljivostih v prikazu stanja prostora – zastaran 
podatek o območij EPO. 
Za OPN Medvode je potrebno izdelati presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana na okolje. 

Ministrstvo za kulturo 

Smernice (št. 35002-4/2006, z dne 18.04.2006) 
Podani so splošni cilji, izhodišča in usmeritve za pripravo SPRO in PRO s področja 
varovanja kulturne dediščine in kulture. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Smernice (št. 3501-3/2014/5, z dne 23.05.2014) 
Podane so bile splošne smernice s področja varstva kulturne dediščine. 
Na podlagi posebnih smernic za posamezne EUP, ki posegajo v območja KD, se 
dopolni Priloga 1 Odloka, kot so navedene v smernicah. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (dopolni se 
Priloga 1 Odloka OPN, zamenja tekst celotnega 
41. člena (po preštevilčenju je to 91. člen) in 
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Podane so bile pripombe na 41. člen Odloka OPN Medvode za spremembo 
teksta člena in dopolnitev poglavja o kmetijskih in gozdnih zemljiščih, kot je 
navedeno v smernicah.  
Pridobiti je potrebno ažurne podatke o kulturni dediščini za pravilen Prikaz 
stanja prostora. 

dopolni poglavji o kmetijskih in gozdnih 
zemljiščih (sedaj 140., 141. in 142. člen). 
Po pridobitvi podatkov preko spletne aplikacije 
se je osvežil Prikaz stanja prostora. 

Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, OE Ljubljana 

Smernice (št. 170/2006, z dne 20.04.2006) 
Podane so splošne usmeritve za varstvo dediščine za pripravo SPRO in PRO 
Medvode. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Smernice (št. 3501-3/2014/5, z dne 23.05.2014) 
Glej povzetek smernic Ministrstva za kulturo in 
upoštevanje smernic (zgoraj). 

Ministrstvo za promet, Direkcija RS za ceste 

Smernice (št. 35001-18/2006, z dne 20.03.2006) 
Pri izdelavi SPRO je potrebno upoštevati izsledke Primerjalne študije variant nove 
cestne povezave Jeprca - Medvode - Vižmarje ( Brod ) - AC1, ki je v izdelavi in 
rešuje problem obvoza naselja Medvode. 
 
Smernice (št. 35001-6/2014/2 (913), z dne 24.02.2014) 
V poglavju 2.3.4.1 Zasnova prometne infrastrukture Osnutka odloka OPN 
Obcine Medvode je bilo navedeno: 
- V naselju Zbilje se rekonstruira ovinek regionalne cesle R2-413 Zbilje-Smednik 
pred mostom čz reko Savo. Obveščamo vas, da načrtovani ukrep ni predviden v 
Načrtu razvojnih programov (Proračunu Republike Siovenije). 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del). 

Ministrstvo za Infrastrukturo, Direktorat za promet 

Smernice (št. 371-4/2014/12-00811223, z dne 03.02.2014)* 
V strateškem delu odloka je potrbno obravnavati vidik trajnostne mobulnosti, ki 
je opredeljen v splošnih smernicah NUP. 
V izvedbenem delu je treba dopolniti: 
-  5. člen (pomen izrazov): med uporabljenimi izrazi manjka obrazložitev 
terminov avtobusno postajališče in železniška postaja/postajališče. 
- 27. člen (gradnja in urejanje prometnega omrežja): v tem členu navajate, da 
morajo imeti slepo zaključene ceste obračališča, ki omogoča obračanje 
tovornjaka brez prikolice ter komunalnih in intervencijskih vozil, kar se ne odraža 
v kartografskem gradivu, iz katerega ni razvidno, da naj bi bila planirana 
kakršnakoli obračališča na zaključkih slepih cest. Manjka tudi obravnava 
problematike trajnostne mobilnosti. 
V grafičnem delu se dopolni: 
- prikaz postajališč javnega potniškega prometa. Prikazana naj bodo obstoječa in 
načrtovana avtobusna in železnišča postajališča. 
- Karta 2b, Zasnova GJI: z zeleno črtkano črto so označene kolesarske poti. Ali 
to pomeni, da se bode lokalne ceste s takšno oznako rekonstruirale in razširile, 
kar ni razvidno iz obstoječega gradiva. Nekatere od teh cest so namreč ozke in 
precej prametne ter kot take za kolesarje nevarne.  
- Karta 01, Zasnova prostorskega razvoja: v tej karti je označen P+R, ni pa 
označene postaje ali postajališča JPP, na katerega se bo načrtovan P+R 
navezoval. OPN naj bo pripravljen na način, da bo jasno razvidno, da je P+R 
smiselno umeščen v prostor z vidika uporabe JPP. 
- V nekaterih delih kartografskega gradiva oznake na karti ne sledijo legendi, 
kot je na primer neskladje oznake S-K na rdeči podlagi v primeru PI CD 1120. 
Rdeča podlaga označuje območje centralnih dejavnosti in bi morala imeti eno 
od oznak z začetno črko C. 
- PI_PC_1520: Z vidika zagotavljanja primerne dostopnosti in varnosti v cestnem 
prometu naj se v izvedbenem delu primerno načrtuje gradnja nove ceste 
PI_PC_1520, ki se v izvedbenem delu priključuje na obstoječo občinsko pot, za 
katero ni predvidena rekonstrukcija ali siritev. V strateškem delu je 
rekonstrukcija celotne poti predvidena in enako naj bo označeno tudi v 
kartografskem gradivu izvedbenega dela s posebnim poudarkom na vidiku 
prometne varnosti (dovolj širok pločnik, kolesarska steza), saj gre za dostop do 
izobraževalnih dejavnosti. 
- Pa se opomba, ki ni povezana s trajnostno mobilnostjo: pravilna je raba imena 
Polhograjsko hribovje in ne Polhograjski dolomiti, kot imate ponekod navedeno, 
zato predlagamo, da dosledno uporabljate Ie eno geografsko ime - Polhograjsko 
hribovje. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del).  
Ni se upoštevalo pripomb: 
 - na 5. člen (sedaj 2. člen): V 2. (5.) členu so 
navedeni izrazi, za katere Občina meni, da je 
njihova dodatna razlaga potrebna za čimbolj 
nedvoumno uporabo Odloka.  
Izraza »avtobusno postajališče« in »železniška 
postaja« mednje ne sodita. 
Vsebina predmetnega člena ni obvezna. 
- na 27. člen (sedaj 85. člen): OPN je izdelan v 
skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu 
priprave občinskega prostorskega načrta ter 
pogojih za določitev območij sanacij razpršene 
gradnje in območij za razvoj in širitev naselij 
(Ur.l.RS št. 99/07) in upoštevajo merilo prikaza. 
Na kartah izvedbenega dela  se prikazuje 
območja s posamezno namensko rabo, ki 
prevladuje v EUP. Zaradi merila grafičnega 
prikaza  ID se obračališč ne prikazuje. Trajnostna 
mobilnost se opredeli v strateškem delu (sedaj 
18. člen);  
- Karta 2b, Zasnova GJI: v strateškem delu so 
prikazane glavne smeri kolesarskih povezav. 
Podrobnejše trase in načini izvedbe (pas za 
kolesarje, samostojna pot, ipd.) bodo preučene 
v projektnih dokumentacijah za posamezno 
kolesarsko povezavo. 
V legendi se "kolesarska pot" popravi v 
"kolesarska povezava" 
- karta 01, Zasnova prostorskega razvoja: 
Oznaka P+R se briše, ker je Občina odstopila od 
namere urejanja.  
- oznaka S-K: pripomba ni jasna zato se je ni 
moglo upoštevati. Oznaka S-K v OPN Medvode 
ne obstaja. 
- PI_PC_1520: NRP je izrisana v skladu s 
Pravilnikom. V OPN se določa pretežna raba 
prostora, kar pomeni da se za obstoječe ceste 
ne vrije PNRP če so na območju kmetijskih 
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zemljišč, ker Zakon o kmetijskih zemljiščih 
omogoča rekonstrukcijo teh cest. EUP 
PI_PC_1520 pa je bila izrisana z NRP PC zato, 
ker gre za novonačrtovano cesto, ki jo po 
veljavni zakonodaji nebi mogli izvesti n 
akmetijskih površinah. 
- opomba glede rabe imena Polhograjski 
Dolomiti: uporaba imena Polhograjski Dolomiti 
je pravilna, ker je govora o območju Krajinskega 
Parka Polhograjski Dolomiti in ne o območju z 
geografskim imenom Polhograjsko hribovje. 

Ministrstvo za Infrastrukturo, Služba za trajnostno mobilnost in prometno politiko 

Smernice (št. 371-1/2012/87-00811223, z dne 16.01.2013) 
Podane so splošne usmeritve za področje javnega potniškega prometa in 
trajnostne mobilnosti. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje energetike) 

Smernice (št. 350-1/2006-128, z dne 27.03.2006) 
Upoštevati določila in usmeritve Strategije prostorskega razvoja Slovenije in 
Prostorskega reda Slovenije, s področja razvoja energetskih sistemov in rabo 
energije.  
Upoštevati pa je trega tudi priporočila navedena v smernicah. 
 
Smernice (št.  št. 350-1/2012-DE/451, z dne 29.01.2014)* 
Poleg že opredeljenih določil iz smernic 2006 je potrebno upoštevati še Pravilnik 
o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v 
območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij (Uradni list RS, 51. 
10112010) in Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem 
okolju (Ur I. RS, št. 70/96) ter dodatna priporočila navedena v smernicah. 
V prostoru občine Medvode poteka obstoječi magistralni plinovod M3 (odcep za 
Medvode). 
Občina je v OPN dolžna upoštevati svoj Lokalni energetski koncept (LEK). 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (področje rudarstva) 

Smernice (elektronsko sporočilo z dne 26.02.2014 (poslal Marko Fajic) (datum 
prejema v vložišču Občine Medvode: 26.02.2014) 
- popravek na str. 32/117, poglavje Mineralne surovine, popravek str.53/117 
/odstavek 5), popravek str. 13/117 (alineja degradacija okolja,...), popravek str. 
17/117 (odstavek: »Za potrebe razvoja.....«, popravek str. 16/117 (zbirni center), 
popravek str. 41/117 (zbirni center), kot je naveden v smernicah; 
- splošna pripomba: Na območju Občine Medvode ni pridobivalnega prostora za 
katerega bi država podelila rudarsko pravico za izkoriščanje mineralnih surovin. 
Ostala območja na katerih so bita izvedena nezakonita rudarska dela (brez 
koncesije za izkoriščanja mineralnih surovin) so nelegalni kopi. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje 

Smernice (št. 350-17/2014-2-DGZR, z dne 10.02.2014) 
Podane so bile splošne smernice s področja varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami in varstva pred požarom. 
Podrobne smernice oziroma pripombe pa so bile podane na: 
- 4. člen, poglajve 2.3.3.4 in poglavje 2.3.3.6: dopolnitev teksta; 
- zagotavljanje površin za pokop in deponijo, evakuacijo: določitev lokacij / 
dopolnitev teksta; 
- poglavje 3.5.9.3. (Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami): dopolnitev 
teksta; 
- 51. člen: dopolnitev in nov tekst glede na smernice; 
- dopustnost gradnje zaklonišč: dopolnitev teksta; 
- dopolnitev PPIP za EUP z PIP za varstvo pred požarom, ki so določeni v 51. 
členu; 
- Prikaz stanja prostora – legenda (prikazana Poplavna in druga ogrožena 
območja): Katera so druga ogrožena območja, ki so prikazana, saj je iz legende 
razvidno, da 
gre Ie za območja katastrofalnih poplav in razredi poplavne nevarnosti. Predlaga 
se, da se na karte vriše tudi območja, ki jih ogrožata erozija in plazovi. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 
- dopolnitev PPIP za EUP: pripomba se ne 
upoševa, ker se v Odloku ne podvaja določil. 
Splošno določilo v 51. členu (sedaj 43. člen) 
velja za celotno območje občine. 
- Prikaz stanja prostora: Ker ni javno dostopnih 
(uradnih) podatkov o območjih ogoženih zaradi 
erozij in plazov, se tega v PSP ne more prikazati. 

Ministrstvo za obrambo, Direktorat za logistiko 

Smernice (št. 350-127/2006-10, z dne 19.04.2006) 
Podane so bile splošne usmeritve s področja obrambe. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
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Upoštevati je treba območja za potrebe obrambe (določitev ustrezne NRP in 
upoštevati stopnjo varovanja.  
Področje varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami je treba obravnavati 
ločeno od področja obrambe. 
Smernice (št. 350-8/2014-2, z dne 13.02.2014) 
Predlagani so popravki in dopolnitve Odloka in sicer: 
- dopolnitev 4. člena , poglavje 2.3.3.7 Območja in objekti za potrebe obrambe, 
kot je navedeno v smernicah (sedaj 44. člen): nov tekst; 
- dopolnitev 92. člena, kot navajajo smernice; 
- grafični del izvedbenega delaOPN: pravilno prikazati območja obrambe (f), 
Območja izključne rabe naj se prikazuje samo v Prikazu stanja prostora. 
- Občini Medvode ni potrebno upošlevati splošnih smernic in pridobiti posebnih 
smernic s področja obrambe. 

izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 
- dopolnitev 4. člena: nov 44. člen; 
- 92. člen: zahteve so že povzete v Odloku. 

Javno podjetje Vodovod-Kanalizacija d.o.o. 

Smernice (št. KA2060599KŠ, z dne 06.04.2006) 

Pri izdelavi prostorskega akta je potrebno upoštevati: 
- Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda za obdobje od 2005-
2017, oktober 2004, MOP,  
- Pregled lokalnih vodovodnih in kanalizacij skih sisteinov na območju družbenic 
Holdinga Ljubljana, št. proj 2223V, 2898K, izdelal: JP Vodovod-Kanalizacija 
d.o.o., avgust.2004, 
- in projektno dokumentacijo navedeno v smernicah. 
Pri načrtovanju je potrebno rezervirati prostor za načrtovane trase kanalizacije in 
lokacije za objekte na kanalizacijskem sistemu. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Komunala Kranj, javno podjetje  d.o.o. 

Smernice (št. 4/601/10/UJ, z dne 18.04.2006) 
Pri pripravi OPN Medvode je treba upoštevati izhodišča in smernice, ki jih podaja 
zakonodaja s področja oskrbe s pitno vodo in pogoje urejanja za posamezna 
ureditvena območja, ki so navedena v smernicah. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Elektro Gorenjska, javno podrjetje za distribucijo električne energije, d.d. 

Smernice (št. NEP-206683, z dne 11.04.2006) 

Plani razvoja in izgradnje elektroenergetskih objektov se niso spremenili in 
ostanejo v enakem obsegu, kot je predvideno v obstoječih planskih aktih. 
Osnova za razvoj elektroenergetskega omrežja na območju občine Medvode je 
študija »Razvoj elektrodistribucijskega omrežja javnega podjetja Elektro 
Gorenjska – Spodnja Gorenjska«, (študija REDOS 2030, ref. Št. 1682/4, Ljubljana 
2004), ki jo je izdelal Elektroinštitut Milan Vidmar v Ljubljani. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 

tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 

izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Elektro Ljubljana d.d. 

Smernice (št. 1036/06-DM/SL, z dne 12.04.2006) 

Upoštevati je treba strokovne podlage: 
- Načrt razvoja omrežja za desetletno obdobje na območju JP Elektro Ljubljana 
d.d. (obdobje od 2005 do 2014, Elektro Ljubljana, 311112005); 
- Razvoj elektrodistribucijskega omrežja Javnega podjetja Elektro Ljubljana, 
Notranjska, ref. št. 1523/2,2002; 
Upoštevati je treba tudi ostale pogoje, ki so navedene v smernicah. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

ELES Elektro-Slovenija d.o.o. 

Smernice (št. 2189/71/ubi, z dne 07.04.2006) 

Na ozemlju občine Medvode potekata dva obstoječa prenosna daljnovoda: 
- DV 2xI1O kV Kleče-(Mavčiče)-Okroglo II, Medvode-(Mavčiče)-Labore in 
- DV 2x400 kV Beričevo - Okroglo. 
Upoštevati je treba varovalni koridor elektroenergetskih vodov. V Odlok navesti 
širine varovalnih koridorjev in napetostne nivoje vodov, zahtevo po pridobitvi 
soglasij v primeru poseganja v koridorje in druge projektne pogoje. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Geoplin plinovodi d.o.o. 

Smernice (št. S06-165/R-MP/SK, z dne 20.04.2006) 
Preko ozemlja občine Medvode potekajo sledeči prenosni plinovodi: 
- 10100; od 10000 v 1+334 - MRP Aero; premer 150/200 mm; tlak 12 bar, 
- 10130; od 10100 v 7+162 - MRP Donit; premer 200 mm; tlak 12 bar, 
- 10140; odcep za Presko; premer 100 mm; tlak 12 bar, 
- 10150; od 10100 v 7+558 - MRP Color; premer 100 mm; tlak 12 bar, 
- 10190; od MRP Aero za Filtrauto; premer 100 mm; tlak 1.6 bar. 
Za prenosno omrežje zemeljskega plina je potrebno upoštevati Energetski zakon 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 
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(Uradni list RS, št. 26/2005) in Sistemska obratovalna navodila za prenos 
zemeljskega plina (Uradni list RS, št. 89/2005). Za poseganja v varnostni pas (2 x 
5 m) prenosnega plinovoda z delovnim tlakom do vključno 16 bar se upošteva 
Pravilnik o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov 
z delovnim tlakom do vključno 16 bar (Uradni list RS, št. 26/2002 in 5412002). 
Pri nadaljnji obdelavi je potrebno upoštevati navedeno prenosno omrežje 
zemeljskega plina z vsemi omejitvami v pripadajočem varnostnem pasu in 
pridobiti soglasja Geoplina plinovodi d.o.o .. V 2 x 5 m pasu plinovodov se dela 
lahko izvajajo le pod posebnimi pogoji. 

Energetika Ljubljana d.o.o. 

Smernice (št. 3519RP45//471908/06//50-5000//0137//, z dne 04.04.2006) 
Splošne smernice razvoja plinovodnega omrežja v občini. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

Telekom Slovenije 

Smernice (št. 02/30-033-DL-767-06, z dne 03.04.2006) 

Podani so projektni pogoji. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

SNAGA javno podjetje d.o.o. 

Smernice (št. MR-OO/1785, z dne 20.03.2006) 

Pri pripravi OPN Medvode je treba upoštevati Odlok o javni službi zbiranja in 
prevoza komunalnih odpadkov (Uradni list RS št. 136/04) in Zakon o o varstvu 
okolja (Ur. L. RS št. 41104). Ravnanje z odpadki, urejenost zbirnih in odjemnih 
mest ter dostopnost komunalnim vozilom mora biti urejeno v skladu z 
omenjenimi predpisi. 

Smernice so smiselno upoštevane v tekstualnem 
delu OPN Medvode (strateški in izvedbeni del). 

Savske elektrarne Ljubljana d.o.o. 

Smernice (št. BP/732, z dne 14.04.2006) 

Splošne smernice o delovanju in razvoju HE na spodnji Savi in delovanjem HE 

Medvode. 

Smernice so smiselno upoštevane v grafičnem in 
tekstualnem delu OPN Medvode (strateški in 
izvedbeni del, prikaz stanja prostora). 

 


