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Obtinski prostorski naert Obeine Medvode - smerniee
vas dopis sl. 003-1/2006-120 z dne 22.1.2014, ki smo ga prejeli dne 2401.2014

V zvezi z zgoraj navedeno vlogo in po pregledu gradiva na strezniku Ministrstva za
infrastrukturo in prostor ter v skladu z 47. a. tlenom Zakona 0 prostorskem natrtovanju (Uradni
list RS , sl. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106-10 - popr. ZUPUDPP,
43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/12 - Ski US) , z vidika obrambe k
Obtinskemu prostorskemu natrtu (v nadaljevanju: OPN) obtine Medvode ugotavljamo, da
smerniee MO, ki smo jih posredovali za pripravo strategije prostorskega razvoja in prostorski
red obtine Medvode 14.3.2006 z dopisom 51. 350-12712006-10 (in so v naboru smernie
objavljanih na strezniku) grafieno NISO ustrezno povzete. Zato vam jih izrisane ter v digrtalni
obliki ponovno posiljamo.
Glede besedila odloka predlagamo popravek v 4. t lenu odloka in sicer naj se poglavje 2.3.3.7.
Obmoeja in objekti za potrebe obrambe glasi:
"Kot perspektivno obmotje za potrebe obrambe se opredeljuje obmoeje pri Valburgi (izkljutna
raba).Obmotja izkljutne rabe prostora za potrebe obrambe so obstojeta in nacrtovana
obmotja, namenjena izkljucno za obrambne potrebe, na katerih potekajo stalne aktivnosti, zlasti
za razmestitev, usposabljanje in delovanje vojske."
Prostorski izvedbeni pogoji za ureditve za obrambne potrebe so definirani v okviru poglavja 3.6.
V 92. clenu je treba glede dopustnih objektov in naprav, gradnje in drugih posegov v prostor
smiselno upostevati, da so na obmotjih za potrebe obrambe dovoljene prostorske ureditve ter
gradnja objektov za potrebe obrambe (gradnja novih objektov, rekonstrukcije objektov,
vzdrZevanje in odstranitev objektov) ter ostale ureditve za potrebe obrambe vkljucno z
infrastrukturnimi ne glede na vrsto objektov glede na zahtevnosl.
V kartografskem delu OPN, tako kat v vseh prostcrskih aktih, se obmocja za potrebe obrambe skladno s 7. clenom Uredbe 0 doloCitvi obrarnbnih potreb (Uradni list RS , sl. 30/03) ,
opredeljujejo zgolj kot obmocja za potrebe obrambe brez nj ihovega obrambnega namena.
Ugotavljamo, da je v kartografskem delu 04 strateskega dela OPN obmoeje za potrebe
obrambe opredeljeno ustrezno .
V kartografskem delu izvedbenega dela OPN naj S8 obmocje izkljucne rabe za potrebe
obrambe po podrobnejsi namenski rabi prikaZe skladno s Pravilnikom 0 vsebini , obliki in natinu
priprave OPN ter pogojih za dolocitev obmoti] sanaeij razprsene gradnje in obmoCij za razvoj in
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siritev naselij (Uradni list RS 51. 99/07) s predpisano barvo za obmocja za potrebe obrambe ter
oznako f - (obmocja za potrebe obrambe izven naselja).
Obmocje izkljucne rabe naj se opredeli tudi v prikazu stanja prostora, saj ne gre za nacrtovano
obmocje, ampak obmocje, ki v naravi ze obstaja .
V prilogi yam posredujemo izris obmocja Valburga ter digilalne podatke
na zgoscenki.

0

navedenem obmocju

Obenem vas obvescamo, da skladno s prilogo 3 »Splosnih smernic s podrocja obrambe za
pripravo prostorskih aktov« st. 350-5/2013-1 z dne 28. 1. 2013, ki so objavljene na spletni strani
Ministrstva za obrambo: http://wvvw.mo.gov.si/si/delovnayodrocja/urejanjeyrostora/.pri
pripravi prostorskih aktov vase obCine ni potrebno upostevali splosnih smernic in pridobiti
posebnih smernic s podrocja obrambe.

S spostovanjem,

Pripravila:
Mateja Oblak Perdan
visja svetovalka
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Poslano:
naslovniku .
Priloge:
izris obmocja,
CD z digitalnimi podatki.

VALBURGA
Merilo 1 :5.000
LEGENDA :
meja katastrske obcine
parcelna meja
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obrambno obmoeje

Vir kartografskih podlag: DOFS (MZIP-GURS, 2009)
Pripravll: DL-SGN- OIPVN, 13.2.2014
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