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Naravovarstveno mnenje k predlogu občinskega prostorskega načrta Občine
Medvode - drugo mnenje nosilcev urejanja prostora.

Na osnovi vaše vloge št. 003/1-2006-239 z dne 13. 2. 2018, prejete dne 5. 3. 2018, podajamo v
skladu s 97. in 98. členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 - uradno
prečiščeno besedilo, 61/06 - ZDru-1, 8/10 - ZSKZ-B in 46/14) in v skladu z 51. členom Zakona o
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt-C) (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odi. US in 14/15 ZUUJFO) drugo mnenje nosilcev urejanja prostora k predlogu OPN Občine Medvode.
Pri pripravi mnenja smo upoštevali gradivo "ob_medvode", ki je objavljeno na naslovu
http.7/arhiv.mm.gov.si/mop/interno/ in dopolnjeno gradivo, poslano po elektronski pošti dne 7. 3.
2018.
Gradivo vsebuje:
1. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode z dne 7. 3. 2018,
2. Okoljsko poročilo (februar 2016, dopolnjeno maj in november 2016),
3. Grafični prikaz izvedbenega dela OPN,
4. priloge in obrazložitve (Priloga 1 PPIP z dne 7. 3. 2018).
1. Upoštevanje prvega mnenje in predpisov z delovnega področja varstva narave.
Ugotavljamo, da predlog prostorskega akta v celoti upošteva vsebino prvega mnenja in je z njo
usklajen.
2. Sprejemljivost vplivov prostorskega akta na varovana območja oziroma naravne
vrednote in biotsko raznovrstnost.
Na podlagi prejetih gradiv ugotavljamo, da so omilitveni ukrepi iz Okoljskega poročila v predlogu
prostorskega akta ustrezno povzeti.
Ocenjujemo, da so vplivi prostorskega akta na varovana območja narave oziroma naravne
vrednote in biotsko raznovrstnost sprejemljivi.
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