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Zavod za gozdove Slovenije, Območna enota Ljubljana (v nadaljevanju: ZGS), na osnovi vloge Občine
Medvode (v nadaljevanju: Občina) ter v skladu z 51. členom Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni
list RS, št. 33/07 in nasl.), v zadevi izdaje drugega mnenja k predlogu Občinskega prostorskega načrta
občine Medvode, izdaja naslednje
MNENJE K DOPOLNJENEMU PREDLOGU
OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE MEDVODE
Po pregledu dopolnjenega in popravljenega gradiva predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu
občine Medvode (v nadaljevanju OPN občine Medvode), ki je bil posredovan ZGS po elektronski pošti,
dne 19. 12. 2017, ugotavljamo, da le ta večinoma ustrezno povzema in upošteva smernice in usmeritve
za varovanje gozdov in gozdnega prostora, ki jih je ZGS podal k prostorskemu aktu z dopisom št.
281-8/06-1 I/MS z dne 10. 4. 2006 in št. 3407-34/2014 z dne 25. 2. 2016 ter v predhodnem mnenju št.
3407-34/2014-5 z dne 11. 10. 2017.
Menimo, da vpliv predvidenih prostorskih ureditev na okolje oziroma na gozd in gozdni prostor, ob
upoštevanju posebnih prostorskih izvedbenih pogojev, usmeritev in omilitvenih ukrepov za varovanje
gozdov in gozdnega prostora, določenih z dopolnjenim in popravljenim predlogom Odloka o OPN
občine Medvode, ne bo imel bistveno negativnega vpliva na okolje z vidika gozdarstva in lovstva
oziroma na gozd in funkcije gozda. ZGS zato izdaja pozitivno mnenje k dopolnjenemu in popravljenemu
gradivu predloga OPN občine Medvode.
Obrazložitev:
Občina Medvode, Cesta komandanta Staneta 12, 1215 Medvode, je z dopisom št. 003/1-2006 - 182 z
dne 26. 9. 2017, pisno pozvala ZGS, kot nosilca urejanja prostora na področju gozdarstva, naj poda
drugo mnenje na predlog Odloka o OPN občine Medvode in se opredeli do sprejemljivosti vplivov
načrta na okolje s stališča svoje pristojnosti. V dopisu je posredovala dostop do gradiva v elektronski
obliki na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor (http://arhiv.mm.aov.si/moD/interno).
ZGS je po pregledu gradiva predloga OPN občine Medvode ugotovil, da ta le deloma upošteva
smernice in usmeritve, ki jih je ZGS podal v fazi priprave prostorskega akta, z dopisom št.
281-8/06-ll/MS z dne 10. 4. 2006 in št. 3407-34/2014 z dne 25. 2. 2016. Ker je bilo potrebnih nekaj
popravkov besedilnega kot tudi grafičnega dela Odloka je ZGS, s predhodnim mnenjem (elektronski
dopis št. 3407-34/2014-5 z dne 11. 10. 2017), pozval Občino k odpravi pomanjkljivosti. Dopolnjeno in
popravljeno gradivo predloga OPN občine Medvode je bilo ZGS posredovano po elektronski pošti, dne
19. 12. 2017 in 20. 12. 2017. Elektronskemu dopisu Občine je bilo priloženo sledeče gradivo:
- tekstualni del dopolnjenega in popravljenega predloga Odloka o OPN občine Medvode z označenimi
spremembami in dopolnitvami vsebine Odloka (dokument: 20171113_Odlok_dp_2MN.pdf);
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- dopolnjena in popravljena Priloga 1, Odloka o OPN občine Medvode, ki določa posebne prostorske
izvedbene pogoje (dokument: 20171124_Priloga_1_PPIP_2MN.pdf);
- dopolnjena in popravljena Priloga 2, Odloka o OPN občine Medvode, ki določa
podrobne prostorske izvedbene pogoje za enostavne in nezahtevne objekte (dokument:
20171025_Priloga_2_NO_EO_2MN.docx);
- grafični izvedbeni del dopolnjenega oziroma spremenjenega predloga OPN občine Medvode s
prikazom območij enot urejanja prostora (v nadaljevanju EUP) in predvideno podrobneješo
namensko rabo prostora (dokument: OPNdp_PNRP_eup_20171207.shp)
Dopolnjeno in popravljeno gradivo predloga OPN občine Medvode večinoma ustrezno povzema in
upošteva smernice in usmeritve za zmanjšanje negativnih vplivov posegov na gozd oziroma funkcije
gozda, ki so bile v fazi priprave prostorskega akta podane s strani ZGS. Ugotavljamo, da na
posameznih območjih gozdov namenska raba prostora določena s prostorskim aktom, sicer ni v celoti
usklajena z območji varovalnih gozdov zavarovanih z veljavno Uredbo o varovalnih gozdovih in
gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 29/09, 91/10, 1/13 in 39/15; v
nadaljevanju Uredba). Večinoma gre za manjša odstopanja območij namenske rabe (gozd) in območij
zavarovanih varovalnih gozdov, ki so posledica prenosa obstoječih območij namenske rabe prostora,
določenih z veljavnimi prostorskimi akti občine, v nov prostorski akt in prilagoditev na digitalni katastrski
načrt ter manjše uskladitve s stanjem v prostoru.
V dopolnjenem gradivu predloga OPN občine Medvode je bila upoštevana zahteva ZGS po uskladitvi
območij predvidene namenske rabe prostora z območji varovalnih gozdov na območju naslednjih
gozdov zavarovanih z Uredbo:
a) Varovalni gozd 04218: zmanjšanje območja kmetijskih zemljišč (K2) v EUP_OZN= PM278. Del
območja obravnavane EUP, na območju pare. št. 566, k.o. Spodnje Pirniče (1975) je prešel v
EUP_OZN=PM277 z opredeljeno gozdno namensko rabo.
b) Varovalni gozd 04231: izbris EUP_OZN=GB_103 z opredeljenim območjem stavbnih zemljišč območje razpršene gradnje (As) in kmetijskih zemljišč (K2), na območju dela pare. št.416/5, k.o.
Golo Brdo (1981). Območje obravnavane EUP je prešlo v EUP_OZN=GB_1326 in
EUP_OZN=GB_1325 z opredeljeno gozdno namensko rabo prostora.
c) Varovalni gozd 04226: zmanjšanje območja stavbnih zemljišč (SS) v EUP_OZN=TT_30 in
kmetijskih zemljišč (K2) v EUP_OZN=TT_513. Del območja obravnavanih EUP, na območju pare.
št. 783/1, 779/5, 779/6, 778/1, 778/2 in 778/3, vse k.o. Studenčice (1978), je prešel v
EUP_OZN=TT_135 z opredeljeno gozdno namensko rabo.
d) Varovalni gozd 04226: zmanjšanje območja kmetijskih zemljišč (K2) v EUP_OZN=TT_509 in
EUP_OZN=TT_510. Del območja obravnavanih EUP, na območju pare. št. 759/2, 763, 764 in 765,
k.o. Studenčice (1978) je prešel v EUP_OZN=TT_506 z opredeljeno gozdno namensko rabo.
Do manjših neskladij med območji z opredeljeno gozdno namensko rabo, določeno z dopolnjenim
predlogom OPN občine Medvode in območij varovalnih gozdov zavarovanih z Uredbo, prihaja še na
območju nekaterih drugih območjih zavarovanih varovalnih gozdov. Ker se odstopanja območij
namenske rabe - gozd in območij zavarovanih varovalnih gozdov nanašajo na razmeroma majhne
površine in večinoma zajemajo le gozdni rob varovalnih gozdov, bodisi ob obstoječih kmetijskih ali
stavbnih zemljiščih ali pa se nanašajo na zaraščajoče površine, ocenjujemo, da predvidene
spremembe namenske rabe prostora, ob upoštevanju določenih podrobnejših izvedbenih pogojev, ne
bodo imele bistveno negativnega vpliva na funkcije zaradi katerih so bili posamezni gozdovi
zavarovani.
Dopolnjeno in popravljeno gradivo predloga Odloka o OPN občine Medvode sicer ustrezno povzema in
upošteva smernice in usmeritve ZGS. Pomanjkljivosti, ki jih je ZGS ugotovil pri pregledu prvotnega
gradiva prostorskega akta, so v dopolnjenem in popravljenem gradivu ustrezno odpravljene. Glede na
navedeno ocenjujemo, da izvedba plana, ob upoštevanju usmeritev, podrobnih prostorsko izvedbenih
pogojev in omilitvenih ukrepov, ne bo imela bistveno negativnega vpliva na gozd in gozdni prostor in da
funkcije gozda ne bodo bistveno ogrožene. ZGS zato podaja pozitivno drugo mnenje k dopolnjenemu
predlogu OPN občine Medvode.
Za vsa dodatna pojasnila in informacije smo vam na voljo na zgoraj navedenem naslovu.
Pripravila:
Jana OMEJC, univ. dipl. inž. gozd.
gozd. načrtovalec / gozd. svetovalec I
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