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Zadeva: Ugotovitve ministrstva, pristojnega za prostor, glede upoštevanja drugega 
mnenja s področja razvoja poselitve na predlog Občinskega prostorskega 
načrta Občine Medvode 

Zveza: Vaša vloga za pridobitev dopolnitve drugega mnenja s področja razvoja poselitve 
na predlog OPN Medvode posredovana po e-pošti z dne 29. 1. 2018 in 
dopolnitve vloge z dne 1. 2. 2018 in z dne 6.2.2018 

Spoštovani! 

Ministrstvo za okolje in prostor je na podlagi vaše vloge za pridobitev dopolnitve drugega 
mnenja s področja razvoja poselitve z dne 29. 1. 2018 (dopolnjene dne 1. 2. 2018 in 6. 2. 2018) 
preverilo. kako so bile v dodatnem gradivu k predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine 
Medvode upoštevane ugotovitve in usmeritve iz Drugega mnenja s področja razvoja poselitve k 
predlogu Občinskega prostorskega načrta Občine Medvode in splošne smernice s področja 
razvoja poselitve (v nadaljevanju: splošne smernice). Pri tem je ugotovilo: 

1. da pri njegovi pripravi ni bilo ustrezno upoštevano drugo mnenje s področja razvoja 
poseli tve glede: 

sanacije razpršene gradnje, 
ohranjanja prepoznavnih značilnosti prostora , 
namenske rabe prostora . 

2. da v dopolnjenem gradivu pred loga OPN Medvode niso upoštevane ugotovitve in 
usmeritve ministrstva glede prostorskih izvedbenih pogojev. ki za nekatere enote 
urejanja prostora zahtevajo predhodne celovite arhitekturne in kraj insko arhitekturne rešitve, 
ki naj bi j ih potrdil pristojni oddelke Obči nske uprave. 

3. da gradivo ne vsebuje ustreznih pojasnil v zvezi z nekaterimi območji namenske rabe 
prostora. ki so nastala kot posled ica sprememb stal išča občine glede nekaterih posegov . V 
zvezi s tem ministrstvo Občino Medvode ponovno opozarja na zakonitost postopka 
priprave občinskega prostorskega načrta in njegove vsebine. 
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