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1215 MEDVODE
51.: 3407-3612014
Datum: 25.2.2014

Vas znak: 003-1 /2006-120
Zavod za gozdove Siovenije, Obmoena enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na podlagi 47. elena
Zakona 0 proslorskem naCrtovanju - ZPNaert (Uradni list RS 51. 33/07 , 70/08·ZVO-1B, 108/09, 80/ 10·
ZUPUDPP, 57/12, 109/12 , 35113), v zadevi pridobitve smernic za pripravo Obcinskega prostorskega
naerta obcine Medvode, daje naslednje
SMERNICE ZA PROPRAVO OSNUTKA OeCINSKEGA PROSTORSKEGA
NACRTA OeCINE MEDVODE
Obcina Medvode, Obcinska uprava (v nadaljevanju Obeina) je z dopisom, 51. 003-1 /2006-120, ki smo
ga prejeli dne 27. 1. 2014, pozvala ZGS, pristojnega za urejanje prostora na podrocju gozdarstva,
naj Obcini posreduje smernice in opredelitve do nacrtovanih prostorskih ureditev ozirom a nacrtovanih
posegov v prostor s svojega delovnega podrocja, v okviru priprave predloga Obcinskega
prostorskega naerta obcine Medvode (v nadaljevanju OPN Medvode). V dopisu je posredovala dostop
do gradiva v elektronski obliki na spletnem strezniku Ministrstva za infrastrukturo in prostor
(http://arhiv.mm.qov/moP/inlerno).
ZGS je Obcini za pripravo strategije prostorskega razvoja ze podal smernice in strokovne podlage
(dopis 51. 281·8/06·I IIMS z dne 10. 4. 2006). Ker je v casu trajanja postopka pri510 do sprememb v
zakonodaji je Obcina pozvala ZGS k posredovanju novih smernic. Po pregledu dokumentacije
ugotavljamo, da je bil pri pripravi osnutka OPN Medvode del smernic ZGS primerno povzet in
up05tevan . Pri pripravi predloga OPN Medvode up05tevajo tudi smernice in opredelitve, ki sledijo v
nadaljevanju.
Temeljni dokumenti, ki pokrivajo podrocje gozdarstva in na podlagi katerih so izdelane smernice, so
Resolucija 0 nacionalnem gozdnem programu - ReNGP (Uradni list RS , 51. 111/07), Zakon 0 gozdovih
(Uradni list RS, 51. 30/93 in nasI., v nadaljevanju ZG), gozdnogospodarski naert gozdnogospodarskega
obmoeja Ljubljana in gozdnogospodarski naerti za gozdnogospodarske enole Medvode, Polhov Gradec
in Ljubljana. Z nacionalnim gozdnim programom je doloeena nacionalna politika trajnostnega,
sonaravnega in vecnamenskega gospodarjenja z gozdovi, dolocene so usmeritve za ohranitev in razvoj
gozdov ler pogoji za njihovo izkori5canje oziroma vecnamensko rabo. Nacrti za gospodarjenje z
gozdovi nataneneje dolocajo pogoje za usklajeno rabo gozdov in poseganje v gozdove ler gozdni
proslor, vezano na doloceno obmocje.
1.

TEKSTUALNI DEL ODLOKA

V strale5kem in izvedbenem delu OPN Medvode naj se uslrezno popravijo navedbe predpisov
Republike Siovenije. V casu Irajanja poslopka so bile v Uradnem lislu RS objavljene spremembe
naslednjih aklov, ki se nana5ajo na gozd in gozdni proslor:
Zakon 0 gozdovih (Ur. I. RS 51. 30/93, 67/02 , 115/06 , 110/07, 106/10, 63/13, 112/ 13).
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Pravilnik 0 nacrtih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, sl. 91/10),
Uredba 0 varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur. I. RS sl. 88/05 , 56/07, 29/09,
91 /10,1/13)
Pravilnik 0 varstvu gozdov (Uradni list RS , SI.114/09),
Pravilnik 0 gozdnih prometnicah (Uradni list RS , sl. 4/09) ,
Gozdnogospodarski nacrt gozdnogospodarskega obmocja Ljubljana (2011-2020), potrjen z
Odlokom 0 gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih nacrtih obmocij (2011-2020) (Uradni list
RS, sl. 87/12) ,
Gozdnogospodarski nacrt gozdnogospodarske enote Medvode (2010-2019) , potrjen s Pravi lnikom
o gozdnogospodarskem nacrtu gozdnogospodarske enote Medvode (2010-2019) (Uradni list RS,
sl. 110/10),
Gozdnogospodarski nacrt gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2006-2015), potrjen s
Pravilnikom 0 gozdnogospodarskem naCrtu gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2006-2015)
(Uradni list RS, sl. 86107),
Gozdnogospodarski nacrt gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005-2014), potrjen s Pravilnikom
o gozdnogospodarskem nacrtu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005-2014) (Uradni list RS,
sl. 109107).

1. 1

Strateski del odloka OPN Medvode

Po pregledu strateskega del a Odloka OPN Medvode ugotavljamo, da je potrebno dolocene vsebine, ki
se nanasajo na gozd in gozdni prostor dopolniti oziroma popraviti. Potrebni popravki z usmeritvami, ki
naj se ustrezno upostevajo pri pripravi OPN Medvode, so podani v nadaljevanju.
V poglavju 2.3.1.2 Usmeritve za obmocje Smlednika z zaledjem, na 17. strani strateskega dela OPN
Medvode je navedeno: "Za potrebe razvoja gospodarskih dejavnosti bosta na obmocju Mos in na
obmocju opuscenega peskokopa urejeni novi gospodarski coni. Glede na lego v obmocju zelo
kakovostne kulturne krajine bosta coni zasnovani tako, da bosta obdani z gosto zasajenim pas om
drevesne vegetacije in tako cim manj vidno izpostavljeni. Stem se ta zem ljisca sanirajo, prebivalcem
Mos pa se s selitvijo izboljsa kvaliteta bivanja.<> Zemljisca na katerih je predvidena umestitev
gospodarske cone, z ohranitvijo oziroma oblikovanjem zelene kulise z gosto zasajenim pasom
drevesne vegetacije, ne bode sanirana. Predviden ukrep je namenjen zgolj zmanjsanju vizualne
izpostavljenost predvidene krcitve gozdnega otoka, ne pa takoimenovani »sanaciji<> zemljisc. Iz
izvedbenega dela OPN je razvidno, da je okrog obmocja gospodarske cone z oznako enote urejanja
prostora SM_IG_292, predvidena ohranitev gozdne namenske rabe kar pomeni, da se na navedenih
povrsinah ohranja obstojeca gozdna vegetacija. Opozarjamo, da bi s predvideno krcitvijo gozda zelo
ogrozili stabilnost drevja na novonastalem gozdnem robu. Drevje, ki raste v sestoju namrec ni
prilagojeno na tovrstne rastiscne razmere, zlasti nenadni izpostavljenosti vetrovom ali drugim
naravnim ujmam (sriegolomi, iledolomi) in nenazadnje tudi ekoloskim razmeram (spremembe
temparature, vlage, osoncenosti, idr.), ki bi lahko bistveno vplivale na zmanjsanje vitalnosti drevja in s
tem tudi na povecano nevarnost pojava bolezni in skodljivcev. Vse navedeno bi, v povezavi s
predvideno sirinG gozdnega robu okrog gospodarske cone, se dodatno povecalo moinost, da v casu
naravnih ujm pride do nekontroliranega podrtja drevja tudi na morebitne objekte. Ob tem naj
opozorimo tudi na usmeritve Uredbe 0 prostorskem redu Siovenije (Uradni list RS, sl. 122/04), ki
doloca, da naj bi se gradnjo novih stavb sirilo na zemljisca, ki niso ogroiena zaradi naravnih in drugih
nesrec (23. clen). V Resoluciji 0 nacionalnem gozdnem programu (Uradni list RS, sl. 111/07) je med
temeljnimi cilji gospodarjenja z gozdovi, ki so pomembni z vidika razvoja gozda med drugim
navedeno, da je potrebna ohranitev primerne gozdnatosti v vseh krajinah in preprecevanje drobljenja
gozdnih povrsin. Pomembna je ohranitev, vzpostavitev in oblikovanje gozdnih robov ter skupin drevja,
posameznih dreves, protivetrnih pasov in omejkov zunaj gozda.
V poglavju 2.3.3.4 Usmeritve za posamezne dejavnosti, ki so vezane na naravne vire, naj se v
poglavju Gozdarstvo, ustrezno popravi naslednje:
Vsebina drugega odstavka, ki se nanasa na navajanje povrsine gozda. Po podatkih ZGS je v
obcini Medvode ca. 4.833,62 ha gozdov in ne 5.117,31 ha kot je navedeno v osnutku. Povrsina
takoimenovanega gozdnega prostora, ki vkljucuje gozd in druga gozdna zemljisca, ki so z gozdom
lunkcionalno povezana (sem med drugim uvrscamo povrsine pod daljnovodi in nizkonapetostnimi
elektrovodi, ki potekajo prek gozdnih zemljisc, gozdne jase, ipd.), pa obsega 4.845,48 ha zemljisc.
Vsebina tretjega odstavka naj se ustrezno popravi in dopolni: »Gospodarjenje z gozdovi urejata
Zakon 0 gozdovih in Pravi/nik 0 nacrtih za qospodarjenje z gozdovi in uprav/janje z divjadjo
Pral'i/Riif 6> €I6>i!fIR6>!J6>5fJ6>9arskii'! iR €I6>i!fIR6> €Iejitl'6Rii'! Raertii'!, ki do/ocata nas/ednje (unkcije gozda:
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- ek%skea funkciiea: funkcija varovanja gozdnih zemljisc in sestojev, hidr%ska funkcija,
funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti eiGlepska in kfimatska funkcija.
- socia/ntta funkcijtta: funkcija varovanja ku/turne dediscine, funkcija varovanja naravnih vrednot
GAFaRjaRja eiGtskG raZRGI'fS/RGsli iR 1'8(51'o'a l'ffIriRGt, estetska, raziskova/na, poucna, turisticna,
rekreacijska, higiensko zdravstvena, zascitna in obrambna funkcija
- proizvodne funkcije: fesnoproizvodna, /ovnogospodarska in funkcija pridobivanja drugih gozdnih
dobrin. c<

V cetrtem odstavku naj se v drugi alineji ustrezno popravi povrsina z Uredbo razglasenih
varovalnih gozdov v obcini. Po veljavni uredbi je v obcini 314,19 ha varovalnih gozdov in ne
226,67 ha, kot je navedeno.
Glede na to, da se povrsina gozdov ter njihov delez spreminjata predlagamo, da se, v kolikor se v
OPN Medvode navajajo povrsine, navedejo zgolj delezi gozdov. Povriiina gozdov se namrec
spreminja in je odvisna od morebitnih krcitev gozdov oziroma posegov v gozd in gozdni prostor in
nenazadnje tudi od obsega povrsin prepuscenih naravnemu zarascanju . Hkrati predlagamo, da se tudi
lastniska struktura gozdov zgolj opise. Navajanje delezev s stalisca ZGS ni potrebno.

1. 2

Izvedbeni del odloka OPN Medvode

V izvedbenem delu odloka, naj se v eetrti toeki drugega odstavka 16. elena, ki doloea splosne
prostorsko izvedbene pogoje za gradnjo pomoznih infrastrukturnih objektov, erta del besedila druge
alineje: " Nizkonapetostno distribucijsko e/ektroenergetsko omrezje se v nase/jih in na obmotjih
kakovostne ku/turne krajine pravi/oma izvede podzemno,
rekonstrukcije, Ra Geme{;ju gfMfia {iIa se iZl/ede zrasRi .ifaeGi;« .

tako

v primeru novogradnje

kat

V poglavju 3.5.3 Lega objektov, naj se dopolni 18. clen , ki doloca lego objektov:_"Novogradnja objektov
ob gozdnih povrsinah znotraj stavbnih zem/jisc je pravi/oma mozna v odda/jenosti najmanj ene
drevesne visine odras/ega gozdnega sestoja oziroma v odda/jenosti 25 m ad gozdnega roba oziroma
posameznega gozdnega drevja. /zjemom a je odmik /ahko manjsi, ce so izvedeni vsi pozarno-varnostni
ukrepi in drugi ukrepi sk/adno s sog/asjem pristojne gozdarske s/uzbe. V primeru poseganja v gozd je
potrebna sanacija novo nasta/ega gozdnega roba, razgaljenih tal, novo nastalih brezin z utrditvijo in
zasaditvijo z ustreznimi avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami«.

V skladu s 23. clenom Uredbe 0 prostorskem redu Siovenije (Uradni list RS, st. 122104), je potrebno
gradnjo novih stavb siriti na zem ljisca, ki niso ogrozena zaradi naravnih in drugih nesrec. Z namenom
zmanjsanja ogrozenosti objektov pred nevarnim padajocim drevjem, zlasti ob pojavu naravn ih ujm, zato
priporoeamo, da se zagotovi zadostna varnostna razdalja od gozdnega roba, in sieer najmanj v dolzini
ene drevesne visine odraslega gozdnega sestoja.
V poglavju 3.5.8 Prikljucevanje objektov na gospodarsko javno infrastrukturo, naj se v 27. clenu, ki
doloCa pogoje za gradnjo in urejanje prometnega omrezja, ustrezno dopolni vsebina petega odstavka
tako, da bo iz nje razvidno, da je potrebno nemoten dostop do zalednih gozdov, vkljucno s potrebn imi
izogibalisci in skladisci za les, zagotavljati pri rekonstrukeiji eelotnega eestnega omrezja oziroma vseh
javnih in drugih prometnih poti. Dolocilo petega odstavka, ki se glasi: " (5) Pri rekonstrukcijah gozdnih
cest in poljskih poti je potrebno zagotoviti nemoten dostop do za/ednih gozdov in kmetijskih povrsin ter
potrebna izogiba /isca in skfadisca za /es« , je namree mogoee razumeti, kot da to velj a Ie za

rekonstrukcije gozdnih eest in poljskih poti. Po leg navedenega popravka naj se vsebina elena
ustrezno dopolni s sledecima pogojema:
Za prometnice oziroma poti, ki vodijo na gozdna zemljisca in bodo izgubljene ob pozidavi je treba
zagotoviti ustrezne nadomestne s/uznostne poti.
Ceste na katere se prikljucujejo transportne poti, ki zagotav/jajo kamionski prevoz gozdnih /esnih
sortimentov in drugih primarnih surovin, morajo biti utrjene taka, da vozisce prenese 10 t osne
obremenitve.

Poglavje 3.5.9 Ohranjanje narave, varstvo kulturne dediiieine, okolja in naravnih dobrin ter varstvo
pred naravnimi in drugimi nesreeami naj se ustrezno dopolni. Doda se nov elen, ki bo doloeal
ohranjanje vecnamenskih in predvsem varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom, ki so bili,
zarad i izjemno poudarjene funkeije varovanja gozdnih zemljist in sestojev, razglaseni z Uredbo 0
varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, st. 88/05 , 56107, 29109, 91 /10,
1113; v nadaljevanju Uredba). V skladu z Odlokom 0 strategiji prostorskega razvoja Siovenije (Uradni
list RS, iit. 76/04, poglavje 3.2.) se v obmocjih varovalnih gozdov ne dopusca posegov v podtalje ali
vegetacijo, kadar bi to zavrlo ali obcutno zmanjsalo sposobnosti obnavljanja naravne zarasti , se
posebno pa, kadar bi to spodbudilo erozijske proeese. Uredba med drugim doloea, da so v varovalnih
gozdovih izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskim i
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naerti, so skladni z varstvenimi rezlml In zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne , hidroloske,
biotopske ali klimatske funkcije gozda. Praviloma so dovoljene Ie sanitarne seenje in sanacijski ukrepi.
Za poseg v varovalne gozdove je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega Ministrstva. V navedenem
elenu naj se poudari, da se bo ohranjalo gozdove ob robovih naselij, ki imajo pomembno ekolosko
izravnalno in krajinsko vlogo, in se jih vkljueevalo v zelene sisteme naselji s primernimi oblikami
rekreacijske rabe. V osrednjih delih ve likih kompleksov gozdov v gozdni in gozdnati krajini posegi v
gozd in gozdni prostor pravi loma niso dopustni.
V 90. elenu, ki doloea prostorsko izvedbene pogoje za posege na gozdne povrsine (G), naj se dopolni
vsebina druge alineje odstavka, ki doloea dopustne objekte in naprave tako, da bo iz nje razvidno, da
na obmoeju gozdnih zemljise ni dopustna gradnja oziroma postavitev rastlinjakov in molzise , kot tudi ne
vse urbane opreme doloeene s 16. elenom odloka in ureditev doloeenih s 14. elenom odloka. V
obmoeju gozdnih zemljise ni dovoljena postavitev objektov za oglasevanje oziroma reklame,
veenamenskih kioskov oziroma tipskih zabojnikov, kot tudi ne urejanje odprtih zelenih povrsin ,
drevoredov in drugih zasaditev. Gradnja opornih zidov in ograj je dovoljena Ie izjemoma v skladu z
zakonskimi in podzakonskimi predpisi ter za potrebe gozdarstva, varstva pred naravnimi in drugimi
nesreeami ter varstva voda. Postavitev zidanih ograj v obmoeju gozdnih zemljisc ni dovoljena.
Iz posebnih pogojev naj bo razvidno, da posegi in dejavnosti v gozdu in gozdnem prostoru , ki bi
onemogoeali zagotavljanje ekoloskih, socialnih in proizvodnih funkcij gozda ali bi poslabsevali
moznosti njihovega uresnieevanja, niso dopustni. Opozori se tudi na doloeilo novega dod an ega elena
poglavja 3.5.9, ki se bo nanasal na ohranjanje gozdov in pogoj, da je za vse posege v gozd in gozdni
prostor treba pridobiti soglasje pristojnega organa oziroma javno gozdarske sluzbe. Mnenje Zavoda za
gozdove Siovenije je potrebno pridobiti tudi za vse druge posege na negozdna zemljisea, ee je iz
poroeila 0 vplivih na okolje razvidno, da bi poseg lahko negativno vplival na gozdni ekosistem in
funkcije gozda. Posegi morajo biti naertovani tako, da se lastnikom in drugim uporabnikom gozda
ohranja neoviran javni dostop do gozda in da gospodarjenje z gozdovi ne bo ovirano oziroma
onemogoeeno. Ob izvajanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti, da se obstojeee dostope do
gozdnih zem Ijise in manipulacijske povrsine ohrani. V primeru njihove prekinitev je le-te potrebno
nadomestiti.
Pri doloeevanju lege objektov oziroma izrabi prostora ter oblikovanju okolice objektov naj se opozori
na doloeila 27. elena odloka (odstavek (5) do vkljueno (7», kot tudi doloeila, ki se nanasajo na
umescanje infrastrukturnih oziroma komunalnih objektov. Iz vsebine odloka naj bo razvidno, da se
tovrstne objekte praviloma zdruzuje v skupne koridorje, pri eemer se jih v prostor umesea na naein , da
S8 v najvecji meri uposteva znaeilne naravne prvine kot so gozdni rob, podnozje poboeij, reliefne
znacilnosti ter vidnost naselij in znaeilnost vedute.
Glede parcelacije gozdnih zemlj iskih parcel, opozarjamo na doloeilo 47 . elena Zakona
med drugim doloea tudi delitev gozdnih parcel.
2.

0

gozdovih, ki

DOPOLNJENE SMERNICE ZA POSEGANJE V GOZD IN GOZDNI PROSTOR

Poleg smernic za posege v gozd in gozdni prostor, ki jih je ZGS ze podal z dopisom sl. 281-8/06-II/MS
z dne 10. 4. 2006 in zgoraj navedenih smernic in usmeritev za posege v gozd in gozdni prostor, naj se
pri pripravi OPN Medvode upostevajo tudi smernice, ki sledijo v nadaljevanju:
1) Za vse posege v gozd oz. gozdni prostor (to so vsa zem ljisea, ki so v naravi in po veljavnem
gozdnogospodarskem naertu opredeljena kot gozd, ne glede na njihovo namensko rabo, in vsa
negozdna zemlj isca, ki imajo na gozdna zem ljisea nepos red en vpliv oziroma so oddaljena od
gozdnega roba v 25 m pasu) je potrebno pridobiti soglasje jayne gozdarske sluzbe (21. elen ZG) . V
skladu z Zakonom 0 graditvi objektov (Uradni list RS , sl. 102/04-UPB1, 14105 popr., 126/07,
108/09, 57/12) mora biti v postopek izdelave projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega
dovoljenja vkljueen tudi ZGS . Mnenje ZGS se mora pridobiti tudi za graditev objektov zunaj gozda ,
ee je iz poroeila 0 vplivih na okolje razvidno, da bi objekt ali posledice delovanja objekta negativno
vplivali na gozdni ekosistem in funkcije gozda.
2)

V prostorskem aktu je treba poudariti, da je v obmoeju gozdnih zemljise gradnja objektov za namen
kmetijske in turistiene dejavnosti ter za namen sporta in rekreacije dovoljena Ie izjemoma, in sicer
Ie v primerih ko se ta navezujejo na obstojeca stavbna zemljisca oziroma zemljisca namenjena
tovrstni gradnji in kadar ni prieakovati, da bi gradnja oziroma izvajanje dejavnosti negativno vplivala
na poudarjenost funkcij gozdov. V obmocju strnjenih gozdnih zemljise in v gozdovih, ki niso
funkcionalno povezana z zemljisei namenjenimi gradnji , gradnja tovrstnih objektov ni dovoljena.
Zaradi moteeih vplivov na zivljenjski prostor gozdnih zivali in funkcije gozda v gozd in gozdni
prostor ne sodijo agresivnejse oblike rekreacije in sporta. Na obmoeju gozdnih zem ljisc je
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praviloma dopustna Ie gradnja oziroma ureditev kolesarskih in jahalnih poti, pespoti, gozdnih ucnih
poti , ipd. Vse dejavnosti se usmerja Ie v tista obmocja gozdov, da izvajanje Ie teh ni v nasprotju s
poudarjenimi tunkcijami.
3) Voznja v obmocj u gozdov, izven kategoriziranih cest in gozdnih cest (po gozdnih poteh in vlakah),
v skladu s 40. clenom ZG in Uredbo 0 prepovedi voznje z vozili v naravnem okolju ni dovoljena.
Voznja s kolesom brez motorja in jeza sta dovoljeni na oznacenih gozdn ih vlakah in drugih
oznacenih poteh na obmocjih , ki se jih do loci v prostorskem delu gozdnogospodarskega nacrta za
gozdnogospodarsko obmocje Ljubljana. Poti in pogoje njihove rabe sporazumno dolocijo in v
skladu s predpisi 0 gozdn ih prometnicah oznacijo lastniki, ZGS in lokalna skupnost (3. in 4.
odstavek 40. clena ZG).
4) Na gozd nih cestah in na cestah z makadamskim voziscem v gozdnem prostoru ter na cestah v
obmocjih, ki so zavarovana s posebnimi predpisi (naravni in gozdni rezervati, narodn i, regijski in
krajinski parki, vodn i rezervati, varovalni gozdovi, gozdovi s posebnim namenom) je prepovedano
organiziranje vozenj z vozili na motorni pogon ali njihova uporaba za testne in kros voznje, sportne,
tekmovalne in reklamne voznje ter njim podobne oblike uporabe (4. clen Uredbe 0 prepoved i
voznje z vozi li v naravnem okolju) .
5) Za krcitev gozda v kmetijske namene je treba pridobiti dovoljenje ZGS, ki ga izda z od locbo, ce
ugotovi, da je krcitev v skladu s prostorskim aktom, s katerim se ureja obmocje, na katerem lezi
gozd oziroma gozdno zemljisce. Dovoljenje lahko izda tudi za krcitev gozda oziroma gozdnega
zemljisca, ceprav taka krcitev ni predvidena s prostorskim aktom , vendar samo, ce povrsina gozda
oziroma gozdnega zemljisca, na katerem naj bi se izvedla krcitev, ne presega 0,5 hektarja in ce
taka krcitev ni v gozdu, ki je v skladu stem zakonom opredeljen kot varovalni gozd ali gozd s
posebnim namenom (5. in 6. odstavek 21. clena ZG).
6) Dostop do gozda mora ostati neoviran, kar je pogosto problem pri gradnjah ob gozdnem robu.
Zaradi novogradenj je lastnikom gozdov velikokrat povsem onemogocen dostop do gozda z
gozdarsko mehanizacijo. V primerih pozidave gozdnega roba je potrebno je treba zagotoviti proste
prehode med objekti, ki lahko sluzijo kot vstopno oz. izstopne tocke.
7) Na celotnem obmocju je potrebno zagotoviti nemoteno gospodarjenje z gozdom oz. nemoten izvlek
lesnih sortimentov po obstojecih vlakah; predvsem to velja za gozdove, ki mejijo na ureditvena
obmotja naselij. Dostope in dovoze do gozda je potrebno ohraniti oz. jih v primeru ukinitve
nadomestiti z novim i. Prometnice, na katere so prikljucene transportne poti in ki omogocajo
kamionski prevoz gozdnih lesnih sortimentov, morajo biti urejene tako, da vozisce prenese 10 t
osne obremenitve, da so urejena ustrezna obracalisca, prostori za skladiscenje lesa ipd.

3.

GRAFICNI DEL ODLOKA OPN MEDVODE IN OPREDELITEV DO
PROSTORSKIH UREDITEV

PREDVIDENIH

Pri presoji sprejemljivosti sprememb plana smo obravnavali Ie tiste pobude, ki posegajo v gozd ali
gozdni prostor, pri cemer smo upostevali varovana obmocja (varovalni gozdovi), poudarjenost tunkcij,
dejansko stanje v prostoru in pritakovan vpliv na nadaljnje gospodarjenje z okoliskimi gozdovi.
Nacrtovane spremembe namenske rabe iz gozdnih zemljisc v stavbna so vecinoma predvidene na
manjsih gozdnih povrsinah ob obstojecih poselitvenih obmocjih oziroma gre za uskladitev z dejanskim
stanjem. Nacrtovanih je tudi nekaj sprememb iz druge rabe v gozdna zem ljisca. Nacrtovane prostorske
ureditve so vecinoma sprejemljive. V nadaljevanju so izpostavljene pobude, ki zahtevajo vecje
spremembe v obmocju gozdnih zem ljisc, z navedbo stevilke spremembe in oznako enote urejanja
prostora (EUP) in opredelitve ZGS do predvidenih sprememb oziroma pobud:
•

Sprememba st. 134 - ID_EUP

=292 -

Obrtna eona Mose:

Glede predvidene umestitve gospodarske cone Mose je ZGS ze izdal mnenje st. 281·27/2009 z dne
14. 6. 2010, in sicer v postopku obravnave osnutka Odloka 0 Spremembah in dopolnitvah prostorskih
sestavin dolgorocnega in srednjerocnega plana obcin in mesta Ljubljana za obdobje 1986 do 2000 za
obmocje ObCine Medvode in Odloka sprememb in dopolnitev prostorsko ureditvenih pogojev za
plansko celoto 13 Smlednik, za obmocje gospodarske cone Mose. ZGS je v tazi obravnave
navedenega osnutka prostorskega plana dne 7. 6. 2010 podal negativno stalisce do nacrtovane
prostorske ureditve, po uskladitvenem postopku z investitorjem pa je zavzel stalisce, da je sprememba
namembnosti gozdnega zemljisca v obmocje poslovne oziroma gospodarske cone, mozna Ie ob
pogoju, da se sprememba namembnosti izvede izkljucno na zemljiStu spare. st. 304/1, k.o. Mose, v
obsegu ca. 3.900 m2 , medtem ko siritev gospodarske cone v obmocje gozdnih zemljisc spare. st.
311 /1, 312,313 in 304/2, vse k.o. Mose, v obsegu 7.220 m2 , ni dopustna. Iz Gozdnogospodarskega
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nacrta gozdnogospodarske enote (v nadaljevanju GGN GGE) Medvode (20t 0-2019) izhaja, da so v
gozdu obravnavanega obmotja na drugi stopnji poudarjene ekoloske in socialne funkcije (klimatska in
higiensko-zdravstvena funkcija). Iz usmeritev za zagotavljanje funkcij GGN GGE Medvode in iz
Resolucije 0 nacionalnem gozdnem programu - ReNGP (Uradni list RS, st. 111/07) izhaja, da je med
drugim potrebno ohranjati gozdne otoke in timbolj pester gozdni rob s ciljem ohranjanja naravnega
okolja in ekoloskega ravnovesja v krajini. Z morebitno krcitvijo gozda, v obsegu kot ga predvideva
obravnavani prostorski akt, bi ogrozili stabilnost in bistveno zmanjsali vlogo preostalega dela gozdnega
otoka. Gozdni otoki so namrec pomembna zatocisca za zivali ob njihovih migracijah. Stalisce ZGS do
predvidene umestitve obrtne cone ostaja nespremenjeno. Glede na to, da obravnavan i gozdni otok
predstavlja redek ostanek nizinskega gozda, ki se nahaja med najboljsimi kmetijskimi povrsinami , mora
biti iz podrobnejse obrazlozitve oziroma izdelane studije variant jasno razvidna izkazana potreba za
morebitno osnovanje obravnavane obrtne cone na zem ljiscu s parc. st. 304/1, k.o. Mose. Glede na to,
da gre za gozdni osamelec in se obmocje predvidene cone ne navezuje na stavbna zemljisca, kot
izhaja iz obravnavanega prostorskega akta pa je obravnavano obmocje tudi del obmocja nacionalne
prepoznavnosti , menimo, da bi bilo glede na strateske usmeritve prostorskega razvoja obcine in se
neizkoriscen prostor v ze obstojecih obmotjih obrtno gospodarskih con v obtini, morebitno predvideno
dejavnost umestiti v eno izmed slednjih.
•

Sprememba

st. 502 -ID_EUP = 1170:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je sprejemljiva pod pogojem, da je
obmotje gradbenih parcel (zazidljivo obmotje), zaradi varnostnih razlogov od roba gozda oddaljeno
vsaj enD drevesno visino odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 m). Novo nastali labilni gozdni rob je
potrebno ustrezno san irati. Poti in vlake morajo ostati tudi v bodoce neovirane in primerne za prehod
gozdarske mehanizacije (traktor, kamion). V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne
prometnice in prostore za zatasno skladiscenje lesa.

Glede na predvideno siritev stavbnih zemljist naj se iz obmocja gozdov izvzame tudi del gozdnega
zemljisca na parc. st. 734/1, k.o. Zgornje Pirnice, ki porasca ozek pas zemljisca med obstojecimi in
novo predvidenimi stavbnimi zemljisci. Ob predvideni krcitvi gozda bi namrec med obmotjem stavbnih
zemljist ostal ozek pas gozdnega drevja, katerega stabilnost bi bila zaradi nenadne izpostavljenosti
lahko bistveno zmanjsana. V primeru pojava naravnih bi lahko prislo tudi do podrtja drevja na obstojece
in predvidene objekte.
•

Sprememba sl. 161, 259 in 458 - ID_EUP

=566:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca ni sprejemljiva_ Gre za siritev stavbnih
zemljist v obliki ozkega pasu (povprecne sirine 10 m), ob vznozju strmega gozdnega pobotja.
Morebitni objekti na obravnavanem obmotju bi bili zelo ogrozeni, saj obstaja velika nevarnost, da bi
zlasti v primeru naravnih ujm prislo do podrtja gozdnega drevja na objekte. Zaradi naravnih znatilnosti
obmotja, ki je na eni strani omejeno z gozdnim pobotjem na drugi pa meji na lokalno cesto, niti ni
mozno zagotoviti zadostnega varnostnega odmika morebitnih objektov od gozdnega roba.
•

Sprememba sl. 232 -ID_EUP = 1157:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujemo sirjenju
stavbnih zemljisc v obmocje strnjenega gozda. V gozdu obravnavanega obmotja so na drugi stopnji
poudarjene stevi lne ekoloske in socialne funkcije (funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatska,
rekreacijska, higiensko - zdravstvena in funkcija ohranjanja naravnih vrednot). Zaradi lege zemljisca
niti ni mozno zagotoviti zadostnega varnostnega odmika morebitnih objektov od gozdnega roba.
•

Sprememba st. 610 -ID_EUP = 1750:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je sprejemljiva pod pogojem, da je
obmocje gradben ih parcel (zazidljivo obmocje) , zaradi varnostnih razlogov od roba gozda oddaljeno
vsaj enD drevesno visino odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 m). Novo nastali labilni gozdni rob je
potrebno ustrezno san irati. Prometnice oziroma poti, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in
gospodarjenja z gozdnimi zemljisci morajo ostati tudi v bodoce neovirane in primerne za prehod
gozdarske mehanizacije (traktor, kam ion). V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne
prometnice in prostore za zacasno skladiscenje lesa.
•

Sprememba sl. 366 -ID_EUP = 41:

S stalisca posega v gozd in prostor ocenjujemo, da predvidena siritev obmocja razprsene poselitve na
obravnavano obmocje ne bo imela bistvenega vpliva na funkcije gozda. V gozdu obravnavanega
obmocja je na drugi stopnji poudarjena funkcija varovanja naravnih vrednot. Opozarjamo pa, da gre za
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siritev obmocja razprsene gradnje. Glede na to, da se to ne navezuje na obstojeea stavbna zemljisea in
torej ne gre za zgoscevanje oziroma zaokrozevanje obstojeeih obmocij razprsene gradnje menimo, da
gre za poseg, ki je v nasprotju s strateskimi cilji obeine navedenimi v strateskem delu obravnavanega
OPN in nenazadnje tudi z usmeritvami Odloka 0 strategiji prostorskega razvoja Siovenije (U radni list
RS, st. 76/2004).

•

Sprememba st. 350 - ID_EUP

=14:

Predvidena sprememba namenske rabe je predvidena v obmoeju strnjenega gozdnega kompleksa. Gre
za zaplato nizinskega gozda, v kateri so na drugi stopnji poudarjene ekoloske in socialne funkcije
(funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatska, rekreacijska in higiensko - zdravstvena funkcija).
Lokacija predvidenega pokopalisea je z vidika naeina posega v gozd zelo neugodna. Potrebna bi bila
namree kreitev v obliki zajede v osrednjem delu gozdne zaplate, ob lokalni cesti Zbilje - Podreea, na
povrsini ca 2 ,9 ha. Glede na to, da gre za grob poseg v gozd, katerega vpliv bi se odrazil zlasti v
zmanjsani stabilnosti drevja v ozjem obmocju predvidene kreitve in nenazadnje tudi na spremembi
rastiscn ih razmer na sosednjih gozdnih zemljiseih (spremenjene klimatske razmere, osoneenost, ipd.),
ki bi lahko neugodno vplivale na vitalnost in zdravstveno stanje gozdnega drevja, menimo, da bi morala
obeina preuciti morebitne varlante resitve za naertovano prostorsko ureditev. Predlagamo, da se
preuci tudi moznost umestitve obravnavanega obmoeja na oziroma ob rob gozdne zaplate.

•

Sprememba st. 351 - ID_EUP = 1971:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljlsca ni sprejemljiva. Gre za siritev stavbnih
zem lj ise v obmocje zap late nizinskega gozda. Zaradi predvidene spremembe namenske rabe bi prislo
do krcitve gozda v obsegu 0,18 ha. V gozdu obravnavanega obmoeja so na drugi stopnji poudarjene
ekoloske in socialne funkcije (funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatska, rekreacijska in
higiensko - zdravstvena fun kcija). Nasprotujemo sirjenju stavbnih zemljisc v obmocje nizinskega
gozdnega otoka. Zaradi lege predvidenega stavbnega zem ljisca, ki bi na treh straneh mej ilo na gozdni
rob, ne bi bilo mozno zagotoviti zadostnega varnostnega odm ika morebitnih objektov od novonastalega
gozdnega roba.
•

Sprememba st. 357 - ID_EUP = 654:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujemo sirjenju
stavbnih zemljisc v obmocje strmega poboeja, ki ga porasca gozd z izjemno poudarjenimi ekoloskimi in
socialnimi funkcijami. V gozdu obravnavanega obmocja sta na prvi stopnji poudarjeni klimatska in
higiensko - zdravstvena funkcija, na drugi stopnji pa hidroloska, rekreacijska in funkcija varovanja
naravne dediscine. Zaradi predvidene spremembe namenske rabe bi prislo do krcitve gozda v obsegu
0,49 ha. Morebitni stanovanjski objekti bi bili zaradi nevarnosti nekontroliranega podrtja gozdnega
drevja, zlasti v primeru naravnih ujm, zelo ogrozeni.
•

Sprememba st. 368 -ID_EUP = 1056:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je sprejemljiva Ie na obmocju ie
pozidanega zemljisca (uskladitev s stanjem v naravi). Prometnice oziroma poti, ki se uporabljajo za
potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdnimi zem ljisci morajo ostati tudi v bodoce neovirane in
prim erne za prehod gozdarske mehanizacije (traktor, kamion). V nasprotnem primeru je potrebno
zagotoviti nadomestne prometnice in prostore za zacasno skladiscenje lesa.
•

Sprememba st. 372 - ID_EUP = 464:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je sprejemljiva pod pogojem, da je
obmocje gradbenih parcel (zazidlj ivo obmocje), zaradi varnostnih razlogov od roba gozda oddaljeno
vsaj enD drevesno visinG odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 m). Novo nastali labiln i gozdni rob je
potrebno ustrezno san irati. Prom etnice oziroma poti , ki se uporabljajo za potrebe dostopa in
gospodarjenja z gozdnimi zem ljisci morajo ostati tudi v bodoee neovirane in prim erne za prehod
gozdarske mehanizacije (traktor, kamion) . V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne
prometnice in prostore za zaeasno skladiscenje lesa.
•

Sprememba st. 379 - ID_ EUP = 960:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je sprejemljiva pod pogojem , da je
obmocje gradbenih parcel (zazidljivo obmoeje), zaradi varn ostnih razlogov od roba gozda oddaljeno
vsaj eno drevesno visino odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 m). Novo nastali labilni gozdni rob je
potrebno ustrezno san irati. Prometnice oziroma poti , ki se uporabljajo za potrebe dostopa in
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gospodarjenja z gozdnimi zemljisci morajo ostati tudi v bodoee neovirane in primerne za prehod
gozdarske mehanizacije (traktor, kamion) . V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne
prometnice in prostore za zaeasno skladiseenje lesa. Gre za gozdove v katerih je na prvi stopnji
poudarjena lesnoproizvodna funkcija.
•

Sprememba st. 381 - 10_EUP

=21 :

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je spreJemljiva pod pogojem, da se
ob potoku , ki se nahaja na jugovzhodnem delu obravnavanega obmoeja, ohrani ca 10m pas naravne
obvodne vegetacije in da je obmoeje gradbenih parcel (zazidlj ivo obmoeje), zaradi varnostnih razlogov
od roba gozda oddaljeno vsaj enD drevesno visino odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 mI.
Opozarjamo, da gre za poplavno oziroma moevirnato zem ljisce, ki ga porasea sestoj erne jelse v
razvojni stopnji drogovnjaka. Novo nastali labilni gozdni rob je potrebno ustrezno sani rati v skladu z
naravnimi znaeilnostm i obstojeeega gozdnega roba na sosednjih zemljiseih.
•

Sprememba st. 415 - IO_EUP = 1571:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca, na obmocju spremembe z oznako
st. 415 (parc. sl. 793, k.o. Stanezice) in na delu predvidene spremembe sl. 416 (del pare. sl. 792,
k.o. Stanezice - vzhodno od trase gozdne ceste), , ni sprejeml;iva. Gre za poseg v obmoeje
mokevirnatega gozda ob vodotoku. V gozdu obravnavanega obmoeja so izjemno poudarjene ekoloske
in socialne funkcije (rekreacijska in estetska funkcija), pomemben vpliv na gospodarjenje pa imajo ludi
hidroloska, higiensko - zdravstvena in fun kcija varovanja naravnih vrednot. Predvidena sprememba
namenske rabe bi lahko imela ogrozujoe vpliv na ovrednotene funk cije gozda, predvsem na funkcijo
varovanja naravnih vrednot. Obmoeje posega se namree nahaja v obmocju naravne vrednote
lokalnega pomena Mavelseica, v obmoeju Natura 2000, v ekolosko pomembnem obmoeju in v obmoeju
Krajinskega parka Polhograjski Dolomili.
Sprememba namenske rabe na obmoc;u predvidene spremembe z oznako st. 415 (pare. st. 791
in del 792, obe k.o. Stanezice (zahodno od trase gozdne ceste), je sprejemljiva pod pogojem, da
se sprememba namens ke rabe izvede izkljueno za nam en ureditve turistieno rekreacijskega centra za
sport in rekreacijo, vezano na konje. Obravnavano obmoeje naj se opredeli kot obmoeje kmetijskih ali
zelenih Dovrsin. kot stavbno zemljisee Da naj se 0Dredeli Ie lokacija Dredvidenih objektov. Na
obravnavanem obmoeju je sicer dovoljena Ie gradnja objektov za polrebe vzreje konj in objeklov za
potrebe opravljanja predvidene dejavnosti in kralkolrajno nastanitev. Gradnja morebilnih drugih
objektov (hotelov, idr.) dovoljenih za obmoeje urejanja z oznako BT - povrsine za turizem, ki jih sicer
doloea od lok, ni dovoljena. Zaradi varnostnih razlogov mora biti obmoeje gradbenih parcel od roba
gozda oddaljeno vsaj eno drevesno visino odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 mI. Novo nastali labilni
gozdni rob je polrebno ustrezno san irati. Prek obmoeja predvidene ureditve poleka gozdna cesta z
oznako 046718 - cesta v Stroznik, ob robu gozda ob navedeni cesti pa je urejeno zaeasno lesno
skladisee. Zaradi izvajanja dejavnosli se pogoji za gospodarjenje v zalednih gozdovih ne smejo
poslabSati. Vse prometnice oziroma poli, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z
gozdnim i zem ljisei morajo ostati tudi v bodoee neovirane in prim erne za prehod gozdarske
mehanizacije (traktor. kamion) . Ohranili je potrebno ludi obslojee proslor namenjen zacasnemu
skladiseenju lesa. V nasprotnem primeru je polrebno zagotoviti nadomeslne prom etnice in proslore za
zaeasno skladiseenje lesa. V sk lopu predvidene uredilve obmoeja naj se v eim veeji mozni meri ohran i
naravne znaeilnosti obmoeja. pri eemer naj se posebno skrb nameni ohranitvi moevirnatega dela
gozda.
•

Sprememba sl. 457 - 10_EUP

=233:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca je sprejemljiva pod pogojem. da je
obmoeje gradbenih parcel (zazidljivo obmoeje) . zaradi varnostnih razlogov od roba gozda oddaljeno
vsaj enD drevesno visino odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 mI . Novo naslali labilni gozdni rob je
potrebno ustrezno san irati. V gozdovih obravnavanega obmoeja je izjemno poudarjena eSlelska
funkcija. na drugi sl opnji pa ludi stevilne druge ekoloske in socialne fun kcije. Promelnice oziroma poli.
ki se uporabljajo za polrebe dostopa in gospodarjenja z gozdnimi zemljisei morajo oslati tudi v bodoee
neovirane in primerne za prehod gozdarske mehanizacije (Iraktor, kamion). V nasprotnem primeru je
polrebno zagolovili nadomeslne promelnice in proslore za zacasno skladiseenje lesa.
•

Sprememba sl. 481 - 10_EUP

=1549 in sl. 482 - 10_EUP =405:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujemo sirjenju
razprsene gradnje v obmocje slrnjenega gozda. ki porasca strmo poboeje. Gre za gozd z izjemno
poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo. po leg Ie pa so na drugi stopnji poudarjene tudi socialne funkcije.
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ki pomembno vplivajo na nacin gospodarjenja z gozdom. V zvezi s postavitvijo obravnavanih
enostavnih objektov je ZGS sicer izdal soglasje (sl. 271-21/06-II/SM z dne 3. 3. 2006), v katerem je
zahteval, da sprememba namenske rabe zemljisc ostaja nespremenjena, torej gozdna.
•

Sprememba st. 270 - ID_EUP

=12:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v slavbna zemljisca je sprejemljiva pod pogojem, da je ta
sestavni del predvidene spremembe namenske rabe na obmocju kmetijskih zemljisc. Sprememba
namenske rabe zgolj na obmocju gozda (gozdni del parc. sl. 304, k.o. Hrase), ni sprejemljiva. V
primeru siritve stavbnih zemljisc na obravnavanem obmocju mora biti obmocje gradbenih parcel
(zazidljivo obmocje), zaradi varnostnih razlogov od roba gozda oddaljeno vsaj enD drevesno visino
odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 m). Novo nastali labilni gozdni rob je potrebno ustrezno san irati v
skladu z naravnimi znaci lnostm i obstojecega gozdnega roba. V gozdovih obravnavanega obmocja je
izjemno poudarjena estetska funkcija, na drugi stopnji pa tudi stevilne druge ekoloske in socialne
funkcije. Prometnice oziroma poti, ki se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdnimi
zemljisci morajo ostati tudi v bodoce neovirane in prim erne za pre hod gozdarske mehanizacije (traktor,
kamion). V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne prometnice in prostore za zacasno
skladiscenje lesa.
•

Sprememba sl. 490 - ID_EUP = 231:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v slavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujemo sirjenju
stavbnih zemljisc v obmocje strnjenega gozda z izjemno poudarjenimi funkcijami. Zaradi predvidene
spremembe namenske rabe bi prislo do krcitve gozdnega pobocja, v obsegu 0,19 ha. V gozdu
obravnavanega obmocja je izjemno poudarjena estetska funkcija, poleg te pa so na drugi stopnji
poudarjene tudi stevilne druge ekoloske in socialne funkcije (funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti,
klimatska, rekreacijska in higiensko - zdravstvena funkcija, funkcija varovanja naravnih vrednot,
funkcija ohranjanja kulturne dediscine). Zaradi lege predvidenega stavbnega zemljisca, ki bi na treh
straneh mejilo na gozdni rob, ne bi bilo mozno zagotoviti zadostnega varnostnega odmika morebitnih
objektov od novonastalega gozdnega roba.
•

Sprememba sl. 497 - ID_EUP = 207:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v slavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujemo sirjenju
stavbnih zemljisc v obmocje strnjenega gozda z izjemno poudarjenimi· ekoloskimi insocialnimi
funkcijam i. Zaradi predvidene spremembe namenske rabe bi prislo do krcitve gozda na obrezju Save
ob Zbiljskem jezeru, v obsegu 0,88 ha. V gozdu obravnavanega obmocja so izjemno poudarjene
estetska, klimatska in higiensko - zdravstvena funkcija, na drugi stopnji pa funkcija ohranjanja biotske
raznovrstnosti in funkcija varovanja naravnih vrednol. Predvidena sprememba namenske rabe bi imela
ogrozujoc vpliv zlasti na estetsko funkcijo gozda, negativne posledice posega pa bi lahko ogrozujoce
vplivale tudi na druge funkcije gozda.
•

Sprememba sl. 509 - ID_EUP

=18:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujemo sirjenju
stavbnih zemljisc v obmocje nizinske gozdne zaplate z izjemno poudarjenimi ekolosk imi in socialnimi
funkcijami. Zaradi predvidene spremembe namenske rabe bi prislo do krcitve gozda v obsegu 0,07 ha.
V gozdu obravnavanega obmocja je izjemno poudarjen funkcija varovanja gozdnih zemljisc in sestojev,
na drugi stopnji pa so poudarjene funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti , klimatska, rekre acijska in
higiensko - zdravstvena funkcija. Morebitni stanovanjski objekti bi bili zaradi nevarnosti
nekontroliranega podrtja gozdnega drevja, zlasti v primeru naravnih ujm, lahko zelo ogrozeni.
•

Sprememba sl. 260 in 577 -ID_EUP

=1133:

Sprememba namenske rabe iz obmocja gozdov v obmocje zelenih povrsin, namenjenih sirilvi
pokopalisca je sprejemljiva pod pogojem, da se novo nastali labilni gozdni rob ustrezno sanira v
skladu z naravnimi znacilnostmi gozdnega roba obravnavanega obmocja in da sprememba namenske
rabe ne bo imela negativnega vpliva na gospodarjenje v zalednih gozdovih. Prometnice oziroma poti, ki
se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdn imi zemljisci morajo ostati tudi v bodoce
neovirane in primerne za prehod gozdarske mehanizacije (traktor, kamion). V nasprotnem primeru je
potrebno zagotoviti nadomestne prometnice in prostore za zacasno skladiscenje lesa. V gozdovih
obravnavanega obmocja so sicer izjemno poudarjene ekoloske in socialne funkcije, in sicer klimatska,
higiensko - zdravstvena in lesnoproizvodna funkcija.
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•

Sprememba st. 629 - ID_EUP = 880:

Sprememba namenske rabe iz gozdnih v stavbna zemljisca ni sprejemljiva. Nasprotujem 0 sirjenju
razprsene gradnje v obmoeje gozda, ki porasea greben s poboejem med kmetijskimi povrsinam i. Gre
za gozd z izjemno poudarjeno lesnoproizvodno funkcijo, po leg te pa je na drugi stopnji poudarjena tudi
funkcija ohranjanja naravnih vrednot (Krajinski park Polhograjski Oolomiti) , ki pomembno vpliva na
naein gospodarjenja z gozdom . Opozarjamo, da gre za siritev obmoeja razprsene gradnje, ki se ne
navezuje na obstojeea stavbna zemljisea. Menimo, da gre za poseg, ki je v nasprotju s strateskimi cilji
obeine navedenimi v strateskem delu obravnavanega OPN in nenazadnje tudi z usmeritvami Odloka 0
strategiji prostorskega razvoja Siovenije (Uradni list RS, 51. 76/2004), saj v obravnavanem primeru ne
gre za zgoscevanje oziroma zaokrozevanje obstojeeih obmoeij razprsene gradnje.
•

Sprememba st. 496 - ID_EUP

=189:

Sprememba namenske rabe iz obmoeja zelenih povrsin v obmoe/e povrsm za turizem, na
obmocju zemljisca poraslega z gozdom, je sprejemljiva pod pogo/em, da se novo nastali labilni
gozdni rob ustrezno san ira v skladu z naravn imi znaeilnostm i gozdnega roba obravnavanega obmoeja.
Prometnice oziroma poti , ki se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z gozdnimi zem ljisei
morajo ostati tudi v bodoee neovirane in primerne za prehod gozdarske mehanizacije (traktor, kamion).
V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne prometnice in prostore za zaeasno
skladiseenje lesa. V gozdovih obravnavanega obmoeja so na drugi stopnji poudarjene ekoloske in
socialne funkcije, ki pomembno vplivajo na naein gospodarjenja z gozdom .
•

Sprememba st. 437 in 511 -ID_EUP

=584:

Sprememba namenske rabe v obmoeje zelenih povrsin je predvidena na povrsini , ki je v naravi del om a
porasla z gozdnim drevjem. Gre za gozd na obrezju reke Sore. V gozdu obravnavanega obmoeja so
izjemno poudarjene ekoloske in socialne funkcije . Pri urejanju obmoeja naj se v eim veeji mozni meri
ohranja naravna vegetacija. Ohraniti je potrebno zlasti debelejse drevje in estetsko zanimive osebke
drevesnih in grmovnih vrst, ki naj se jih vkljueijo v zeleni sistem celostne ureditve obmocja. Poseganje v
obrezno vegetacijo, z izjemo varstveno - sanacijske seenje, ni dovoljeno.
•

Sprememba st. 600 - ID_EUP

=600 - ID_EUP =1696 -

Poligon varne voznje:

Zaradi predvidene umestitve poligona varne voznje je predvidena sprem em ba namenske rabe iz
obmoeja gozdnih zemljise v obmocje povrsin drugih posebnih obmocij - BO (stavbno zemljisee), na
povrsini 49 ha. Iz GGGN GGE Medvode (2010-2019) izhaja, da so v gozdovih obravnavanega
obmoeja, ki so uvrseeni v ureditveno enoto 57H42 na drugi stopnji poudarjene stevilne ekoloske in
socialne funkcije (hidroloska, funkcija ohranjanja biotske raznovrstnosti, klimatska in higienskozdravstvena funkcija, funkcija ohranjanja naravnih vrednot, v delu gozdov pa tudi rekreacijska funkcija).
Znotraj obmocja predvidene ureditve je evidentiranih vec pritokov Gameljscice. Gre za gozd, ki ga
porasea sestoj vecinoma rdecega bora. Sprememba namenske rabe je predvidena v osrednjem delu
strnjenega gozdnega kompleksa. ObmoCje se ne navezuje na stavbna zemljisca, pray tako ne gre za
infrastrukturno in kom unalno opremljeno zemljisce. Obravnavano obmocje se nahaja v obmocju varstva
narave, in sicer v obmocju Natura 2000 (Smarna goral, na obm oeju naravne vrednote (Skarueenska
ravan) in v ekolosko pomembnem obmocju. Ocenjujemo, da bi imela predvidena umestitev poligona
varne voznje lahko bistveno ogruzujoc vpliv na pudarjenost funkcij in zmoznost zagotavljanja
kakovostnih vlog gozda ne Ie na sosednjih gozdnih zemljiseih, pac pa tudi v gozdu na sirsem obmoeju
obravnave (hrup, umetna osvetlitev, poveeana koncentracija emisij, sprememba klimatskih razmer
zaradi krcitve (vetrovi, osoncenost, hidroloske razmere, itd.). Umestitev predvidene dejavnosti na
obravnavanem obmoeju bi zahtevala izgradnjo kom unalne in prometne infrastrukture, ki bi pomenila
dodaten poseg v gozd in gozdni prostor oziroma dodatno kreitev gozda, ki v osnutku odloka ni
predvidena. Na podlagi navedenega menim o, da predvidena sprememba namenske rabe na
navedenem obmoeju za predvideni namen ni sprejemljiva. Glede na to, da gre za veeji poseg v gozd
je potrebna natancnejsa predstavitev projekta naertovane gradnje takoimenovanega "Poligona varne
voznje« , s podrobnejs imi inform acijami oziroma ocenami vplivov na okolje. Menimo, da bi morala
Obeina izdelati variantne resitve in Ie te predstaviti nosilcem urejanja prostora. Iz obravnavane
dokumentacije namrec ni razvidna podrobnejsa ureditev obmocja, kot tudi ne predvidena ureditev
oziroma raba objekta, vkljucno s potrebno umestitvijo komunalne in prometne infrastrukture. Iz
navedene dokumentacije naj bi bilo razvidno ali gre za dolgoroeno (stratesko) nacrtovan projekt
Obeine, ali pa je morda investitor ze znan in gre torej za jasno izkazano potrebo po umestitvi tovrstnega
posega v prostor.
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•

Sprememba st. 595 • ID_EUP = 25:

Del obmoeja predvidene spremembe namenske rabe sega v obmoeje gozdnega robu varovalnega
gozda razglasenega z Uredbo 0 varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS,
st. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10 , 1113). Gre za gozdove v katerih je izjemno poudarjena funkcija
varovanja gozdnih zem ljise in sestojev, poleg te pa so na drugi stopnji poudarjene tudi funkcija
ohranjanaj biotske raznovrstnost, hidroloska, rekreacij ska in funkcija varovanja naravnih vrednot. Za
vse posege v varovalne gozdove je potrebno pridobiti dovoljenje pristojnega Ministrstva.
•

Obmocja drugih sprememb in EUP:

Z namenom zmanjsanja ogrozenosti stanovanjskih objektov pred nevarnim padajoeim drevjem je
potrebno v vseh enotah urejanja prostora, ki so namenjene pozidavi in mejijo na obmoeje gozdov,
zagotoviti zadostno varnostno razdaljo objektov od gozdnega roba, in sicer najmanj v dolzini ene
drevesne visine odraslega gozdnega sestoja (ca. 25 m). V skladu s 23. elenom Uredbe 0 prostorskem
redu Siovenije je potrebno gradnjo novih stavb siriti na zem ljisea, ki niso ogrozena zaradi naravnih in
drugih nesrei':.
Prav tako je pri vseh poselitvenih obmoejih, ki mejijo na obmocja gozdov pomembno, da se razmere za
gospodarjenje in dostop do sosednjih oziroma zalednih gozdnih zemljisi': po uveljavitvi spremembe ne
poslabsajo. Vse prometnice oziroma poti, se uporabljajo za potrebe dostopa in gospodarjenja z
gozdnimi zem ljisci morajo ostati tudi v bodoee ' neovirane in prim erne za prehod gozdarske
mehanizacije (traktor, kamion). Ohraniti je potrebno prostore namenjene zacasnemu skladiscenju lesa.
V nasprotnem primeru je potrebno zagotoviti nadomestne prometnice in prostore za zacasno
skladiscenje lesa.
Navedeni pogoji morajo biti sestavni del PPIP v vseh posameznih enotah urejanja prostora, ki so
namenjene pozidavi in mejijo na obmocje gozdov, kot tudi v vseh OPPN. V okviru predvidenih
sprememb namenske rabe prostora, izpostavljamo Ie nekaj primerov tovrstnih enot urejanja prostora
oziroma predvidenih sprememb:
sprememba sl. 205 - ID_EUP =29,
sprememba sl. 231 - ID_EUP = 1157,
sprememba sl. 353 - ID_EUP = 1178,
sprememba sl. 502 - ID_EUP = 11 70,
sprememba sl. 610 - ID_EUP = 1750,
sprememba 51. 373 in 374 - 10_EUP = 1058,
sprememba 51. 399 - 10_EUP = 1028,
sprememba 51. 450 - 10_EUP = 1224,
sprememba 51. 456 in 608 - ID_EUP = 209,
sprememba 5t. 480 - ID_EUP = 1055,
sprememba 51. 518 - ID_EUP = 122,
sprememba 51. 539 - 10_EUP = 1154,
sprememba 51. 560 in 561 - 10_EUP = 626,
sprememba sl. 563 in 564 - ID_EUP = 1658,
sprememba sl. 639 - ID_EUP =624 ,
sprememba 51. 439 - ID_EUP = 4,
sprememba 5t. 452 - 10_EUP = 208,
sprememba 51. 454 - 10_EUP = 1036,
sprememba 51. 138 in 464 - 10_EUP = 17,
sprememba 5t. 483 - 10_EUP = 689, idr.
Ob tem bi opozorili 5e na dolocena neskladja, ki so bila ugotovljena pri pregledu graficnih pod lag.
Obmoeja gozdnih zemlji5c, kjer so bila izdana dovoljenja za krcitev gozdov v kmetijske namene, je
smiselno uvrstiti v obmoeja za kmetijsko rabo. Enako velja za obmocja, ki so bila v preteklem obdobju
prepu5cena zara5canju in so primerna za kmetovanje. Na povrsinah, ki so po planu namenjene za
gozdno rabo, se namrec lastniku gozda lahko dopusti krcitev v kmetijske namene do najvec 0,5 ha.
Izpostavili bi sledeca obmocja EUP, ki so po namenski rabi opredeljena kot gozdna zemljisca, ceprav
se delle teh dejansko uporablja za kmetijski namen (travniki, njive). Predlagamo, da se namenska raba
na navedenih obmocjih uskladi z dejansko rabo. Gre za sledeca obmocja:
EUP_10=406: del parco sl. 883 in 884/3 ter del parco 51. 908/2 , 918, idr. vse k.o. StudenCice;
EUP_10=444: del parco sl. 955/3 , 957/1 in 938, vse k.o. Studencice;
EUP _ID=1595: del parcost. 44/3, k.o. Studencice;
EUP_10=1365: del parco sl. 67, k.o. Ziebe;
EUP _1 0 =1444: del parco 51. 407/1, 411, 419/1, 4 18/1, 416/1in 415, vse k.o. Ziebe;
EUP_10=1112: del parco 5t. 502 in 555/1 in 633/2 , vse k.o. Golo Brdo;
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EUP _10=1499: del pare. sl. 795, 794, 796, 793, 800/1, 799, 798, 752, 753 , 757, 758 in 763, vse
k.o. Smlednik.
Nasprotno predlagamo, da se iz EUP_10=837 z opredeljeno namensko rabo kmetijskih zemljise,
izvzamejo parcele oziroma deli parcel sl. 389, 390/3, obe k.o. Studeneice, ki so paras Ie z gozdom.
Predlagamo, da se namenska raba uskladi z dejansko rabo.
Hkrati vas obveseamo, da se pri spremembi gozdnega zemljisea v stavbno zemljisce, kot jo doloea
obeinski prostorski naer!, z gozdom gospodari v skladu z zakonom , ki ureja gozdove, do sprejetja
obCinskega podrobnega prostorskega naCrta. Krcitev gozda se lahko izvede po izdaji gradbenega
dovoljenja, ob predhodni oznaeitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS.

Pravne in strokovne podlage
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•
•
•
•
•

Resolucija a nacionalnem gozdnem programu - ReNGP (Uradni list RS, 51. 111/07),
Zakon 0 gozdovih (Ur. I. RS 51. 30/93, 67/02, 115/06 , 110/07, 106/10, 63113, 112113).
Zakon 0 prostorskem nacrtovanju - ZPNaert (Uradni list RS, 51. 33/07, 108/09, 57112, 109/12)
Zakon 0 graditvi objektov- ZGO-l (Uradni list RS, 51. 102/04-UPB1, 14105, 126/07, 108/09,57/12, 1 10/13),
Pravilnik 0 naertih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, 51. 91/10) ,
Pravilnik 0 varstvu gozdov (Uradni list RS, 51.1 14/09),
Pravilnik 0 gozdnih prometnicah (Uradni list RS, ill. 4/09),
Gozdnogospodarski naert gozdnogospodarskega obmoeja Ljubljana (2011-2020), potrjen z Odlokom 0
gozdnogospodarskih in lovsko upravljavskih naertih obmocij (2011-2020) (Uradni list RS, 51. 87/12),
Gozdnogospodarski naert gozdnogospodarske enote Medvode (2010-2019), potrjen s Pravilnikom 0
gozdnogospodarskem naertu gozdnogospodarske enote Medvode (2010-2019) (Uradni list RS, 51. 110/10),
Gozdnogospodarski naert gozdnogospodarske enote Polhov Gradee (2006-2015), potrjen s Pravi lnikom 0
gozdnogospodarskem naertu gozdnogospodarske enote Polhov Gradec (2006-20 15) (Uradni list RS , 51.
86/07).
Gozdnogospodarski naert gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005-2014), potrjen s Pravilnikom 0
gozdnogospodarskem naertu gozdnogospodarske enote Ljubljana (2005-2014) (Uradni list RS, 51. 109/07).
Uredba 0 prepovedi voinje z vozili v naravnem okolju (Uradni list RS, 51. 16/95, 28/95, 35/01) ,
Uredba 0 varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Ur.1. RS 51. 88/05, 56/07, 29/09 , 91 /10,
1113)
Uredba 0 vrstah objektov glede na zahtevnost (Uradni list RS, 51. 37/08, 99/08, 18/13),
Od/ok 0 strategiji prostorskega razvoja Siovenije (Uradni iist RS, 51. 76/04).

Pri pripravi predloga OPN naj se ustrezno uposteva tudi strokovne podlage, ki izhajajo iz velj
in smo jih poslali Obeini na elektronski naslov obcina@medvode.si.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo yam na voljo na zgoraj navedenem naslov .

Pripravila:
Jana OMEJC, univ. dipl. into gozd.
gozd. svetovalee I I gozd. naertovalee

cO,,\
S POVRATNICO:
•

Obeina Medvode, Obeinska uprava, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode

VVEDNOST:

•
•
•
•

MIP, Direktorat za prostor (gp.mop @gov.si)
MKO, Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribi5tvo (Ana.Jurse@gov.si)
ObCina Medvode (obeina@medvode.sil
ZGS, KE Ljubljana (ke. ljubljana@zgs.gov.si)
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Jozica Fartek
Od:
Poslano:
Za:
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Priloge:

Obcina Medvode <obcina@medvode.si>
26. februar 2014 7:59
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From: Jana Omejc [ mailto:Jana.Omejc@zgs.gov.sij
Sent: Tuesday, February 25, 2014 1:33 PM
To: obcina@medvode.si
Cc: OE Ljubljana
Subject: Smernice in strokovne podlage za OPN Medvode

'tevilk.: 3407-36/2014
datum: 25. 2. 2014

Spostovani!
Na podlagi vasega dopisa st. 003- 1/2006-120 z dne 22. 1. 2014, s katerim ste nas pozvali k izdaji
smernic za pripravo obcinskega prostorskega nacrta obcine Medvode, yam V prilogi posiljamo
smernice in opredelitve do nacrtovanih posegov v gozd in gozdni prostor ter strokovne podlage, ki se
nansajo na gozd in gozdni prostor, in sicer naslednje:

•
•
•

•
•

Funkcije gozdov; pomen fu nkcij je natancneje opredeljen v 22 . in 23. clenu Pravilnika 0
nacnih za gospodarjenje z gozdovi in upravljanje z divjadjo (Uradni list RS, st. 91/10).
Masko varovalnih gozdov razglasenih z Uredbo 0 varovalnih gozdovih in gozdovih s
posebnim namenom (Ur. I. RS st. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13).
Masko gozda (datoteka maska_ gozda_Med3egion.shp) in masko drugih gozdnih zemljisc
(datoteka pos_sifre_Medv_region .shp) skladno z gozdnogospodarskim i nacrti za
gozdnogospodarsko enoto Medvode (2010-2019), gozdnogospodarsko enoto Polhov
Gradec (2006-2015) in gozdnogospodarsko enoto Ljubljana (2005-20141, Podatki 0 maski
gozda so pridobljeni leto pred zacetkom veljavnosti posameznega nacrta ko so bili opravljeni
terenski opisi gozd nih sestojev.
Gozdne ceste, povzete iz evidence 0 gozdnih cestah, ki jo vodi ZGS (datoteka
GC_Med_poly line.shp) .
Obmocja krcitev gozdov v kmetijske namene za katere je ZGS izdal dovoljenje (datoteka
KRC_Medvode_reg ion .shp) .

Lep pozd rav,
Jana Omejc, univ.dipl.inz.gozd .
gozd . nacrtovalec / gozd. svetovalec I
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