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Spostovan i!
Ugotavljamo, da ste v skladu s 47. tlenom Zakona 0 prostorskem natrtovanju (Uradni list RS,
51. 33107 , 70/08-ZVO-1B, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C , 57/12 , 57/12-ZUPUDPP-A in
109/12) zaprosili Ministrstvo za kmetijstvo in okolje , Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribistvo
za pridobitev smernic in strokovnih pod lag s podrocja gozdarstva za OPN Obcine Medvode.
V skladu z 61 . clenom Uredbe 0 Prostorskem redu Siovenije (Uradni list RS, 51. 122/04, v
nadaljevanju PRS) se v obcinskem prostorskem natrtu v okviru zasnove posameznih sistemov
lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) prikazejo obmocja, ki so varovana ali
zavarovana po predpisih 0 ohranjanju narave in 0 gozdovih in so opredeljena v 62. clenu
navedene uredbe.
V skladu s 74 . clenom Uredbe 0 PRS se zasnova obmocij gozdov doloci in prikaze v obtinskem
prostorskem nacrtu v okviru zasnove razmestitve dejavnosti v prostoru in zasnovah posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru, obmotja gozdov pa se natantneje prikazejo v
obtinskem prostorskem natrtu kot kategorija namenske rabe .
Na obmoejih , ki so zavarovana po predpisih 0 gozdovih, se v obtinskem prostorskem nacrtu kot
namenska raba prostora doloti obmotje gozdov (3. odstavek 75. elena PRS). Obmocja
varova lnih gozdov in gozdov s posebnim namenom doloca Uredba 0 varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS , st. 88/05 , 56/07 , 29/09, 91/10 in 1/13).
V J2[imerl,l,.da ~Q..Qb motj§....9ozdov, ki so .zavarovana z n,?vedeno J,Jredp.QJudi v vasi obcin i,.§.le
do~Oi ta obm 9.fj~Q§to.rsl0h planskih aktib..QrikazijiUnjim doloeiti namensko.@R9-=-_o.bmoJ:j§
gQzdov.

V skladu s 64 . clenom PRS se v obcinskem prostorskem nacrlu v okviru zasnove posameznih
sistemov lokalnega pomena v prostoru (zasnova krajine) doloeijo in prikazejo tudi druga
obmocja , pomembna za ohranjanje naravnih kakovosti krajine na lokaln i ravni (sklenjena
obmoeja gozdov, gozdovi s 1. stopnjo poudarjenosti katere koli ekoloske funkcije) .
3. odstavek 10. elena Zakona 0 gozdovih (U radn i list RS, sl. 30/93, 13/98 - odl.US , 56/99 ZON , 67/02 , 11 0/02-ZGO-1 , 115/06 , 110/07 , 106/10 in 63/13) doloea, da se funkcije gozclov, ki
so doloeene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdovi na kartah
in popisih funkcij gozdov v gozdnogospodarskem naertu obmoeja, kot strokovne podlage
upostevajo pri prostorskih ured itvah drzavnega in lokalnega pomena.
3. odstavek 11. elena Zakona 0 gozdovih pa doloea, da se povrsina gozdov in funk cije gozdov,
ki so dolocene in ovrednotene s stopnjami njihovega vpliva na gospodarjenje z gozdom na
kartah in popisih funk cij gozdov v gozdnogospodarskem nacrtu gospodarske enote, kot
strokovne podlage uposl evajo pri urejanju proslora na lokalni ravni.

°

Zaradi navedenega yam bo podrobnejse podatke
obmoejih gozdov, obmocjih varovalnih
gozdov in gozdov s posebnim namenom , njihovih funkcijah in oslale strokovne podlage na vase
zaprosilo posredoval Zavod za gozdove Siovenije, ki je tudi sicer eden izmed nosilcev urejanja
proslor.
Naj vas ob tem se posebej spomnimo na 2. odstavek 75. elena Uredbe 0 Prostorskem redu
Siovenije, ki doloea, da se za obmoeja prepletanja gozdarske in kmetijske dejavnosti doloei
proslorske enote, v katerih se opredeli delez gozda , ki ga je dovoljeno izkreiti v kmelijske
namene. Z dolotitvijo tovrstnih obmoeij bo omogoeeno bolj dinamieno gospodarjenje s
prostorom, s tem pa lazje prezivelje in razvoj slovenskih kmelij.
Na pod lagi 51. elena Zakona 0 prostorskem nacrtovanju (Uradni list RS , sl. 33/07, 70/08-ZVOlB, 108/09, 80/10-ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A in 109/12) je potrebno
pridobiti mnenje s podrocja gozdarstva k predlogu obCinskega prostorskega nacrta.
Lep pozd rav.
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