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Subject: OPN ObCine Medvode 

Spostovani 1 

V zvezi s pozivom za predloiitev smernic k osnutku Obcinskega prostorskega nacrta Obcine Medvode podaja Ministrstvo za 
infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo, kat pristojni nosilec urejanja prostora za obmocja mineralnih surovin, sledece 
pripombe, oziroma predloge za spremembo besedila osnutka odloka: 

str.32/117 
Mineralne surovine 

Novih obmocij za izkoriscanje mineral nih surovin Obcina Medvode ne nacrtuje. 
Ob morebitnih povecanih potrebah za koriscenje mineralnih surovin, bo obcina obmocja pridobivanja mineral nih surovin 
doloCiia na podlagi preveritev in primerjalnih studij predvsem s prostorskega in okoljskega vidika ter ob upostevanju 
naravovarstvenih usmeritev in ciljev varstva kulturnih in simbolnih kakovosti prostora. 
Obstojece kamnolome, peskokope in gramoznico na Jeprci je potrebno sanirati. Sanacija se bo izvedla bodisi z vzpodbujanjem 
naravne sukcesije, bodisi z novo, ustreznejso namembnostjo. 
Za nacrtovane posege v prostor se uposteva smernice, ki jih je za Ministrstvo za gospodarstvo pripravil Geoloski zavod Siovenije. 

Popravek (spremeni se besedilo): 

Mineralne surovine 

Novih obmocij za izkoriscanje mineralnih surovin Obcina Medvode ne nacrtuje. 
Db morebitnih povecanih potrebah za koriscenje mineralnih surovin, bo obcina obmocja pridobivanja mineralnih surovin 
doloeila na podlagi preveritev in primerjalnih studij predvsem s prostorskega in okaljskega vidika ter ob upostevanju 
naravovarstvenih usmeritev in ci ljev varstva kulturnih in simbolnih kakovosti prostora. 
Na obmoeju Obcine Medvode ni pridobivalnega prostora za katerega bi driava podelila rudarsko pravico za izkoriscanje 
mineralnih surovin. 
Raziskovanje mineral nih surovin je dopustno na celotnem obmocju obcine. 
V primeru izkazanega interesa za izkoriseanje mineralnih surovin na novih abmocjih bo abcina pretehtala ali je smotrno 
doloceno obmocje z osnovno namensko rabo prostora opredeliti kat obmocje mineral nih surovio. Za namen izkoriscanja 
mineralnih surovin je potrebno sprejeti obcinski podrobni prostorski nacrt (OPPN). 
Obstojece nelegalne kope je potrebno san irati, brez moznosti nadaljnjega izkorisi'anja mineralnih surovin. Sanacija se bo izved la 
bodisi z vzpodbujanjem naravne sukcesije, bodisi z novo, ustreznejso namembnostjo. 

str. 53/117 

(5) Nasipe, odkopne breiine in druga izpostavljena pobocja je treba zavarovat i pred erozijo. Brezine z blagimi nakloni je treba 
zatraviti, ulrd iti z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vezejo podlago. V primeru strmejsih breiin, kjer 
naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje elemente, ki omogocajo zasaditev z grmovnicami. Na 
enak naein se lahko zavarujejo strma pobocja nelegalnih kopov z deli, ki ne sodijo med dela po rudarskih metodah, ki so 
opredeljena v podroenih zakonskih in podzakonskih aktih. 
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Popravek (spremeni se besedilo): 

(5) Nasipe, odkopne brei ine in druga izpostavljena pobocja je treba zavarovati pred erozijo. Breiine z blagimi nakloni je treba 
zatraviti, utrditi z grmovnimi prepleti ali zasaditi z grmovnicami, ki dobro vezejo podlago. V primeru strmejsih breiin, kjer 
naravna zavarovanja niso zadostna, je treba uporabljati za zavarovanje elemente, ki omogocajo zasaditev z grmovnicami. 

str.13/117 

degradacije okolja, predvsem zaradi industrijskih kompleksov v jedru Medvod ter crnih odlagalisc, kamnolomov in 
peskokopov v Polhograjskem hribovju; 

Popravek (sprerneni se besedilo): 

degradacije okolja, predvsem zaradi industrijskih kompleksov v jedru Medvod ter crnih odlagalisc, nelegalnih kopov v 
Polhograjskem hribovju; 

str.17/117 

Za potrebe razvoja gospodarskih dejavnosti bosta na obmocju Mos in na obmocju opuseenega peskokopa urejeni novi 
gospodarski coni. Glede na lego v obmocju zelo kakovostne ku lturne krajine bosta coni zasnovani tako, da bosta obdani , gosto 
zasajenim pasom drevesne vegetacije in take tim manj vidno izpostavljeni. Stern se ta zemljisca sanirajo, prebivalcem Mas pa se 
s selitvijo izboljsa kvaliteta bivanja. 

Popravek (spremeni se besedilo): 

Za potrebe razvoja gospodarskih dejavnosti bosta na obmocju Mos in na obmocju opuscenega nelegalnega kopa urejeni novi 
gospodarski coni. Glede na lego v obmocju zelo kakovostne kulturne krajine bosta coni ,asnovani tako, da bosta obdani 'gosto 
zasajenim pasom drevesne vegetacije in taka cim manj vidno izpostavljeni. Stern se ta zemljisca sanirajo, prebivalcem Mas pa se 
s selitvijo izboljsa kvaliteta bivanja. 

str. 16/117 

Zbirni center za loeena zbiranje komunalnih odpadkov, namenjen za loeena zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih 
dejavnosti, se urnesti na obmocje bivse gramoznice na Jeprci. Lokacija mora biti prometno dostopna, komunalno opremljena in 
ne sme povzrocati kanflikta interesov dejavnosti v prostoru. Zbirni center naj bo pokrit, ograjen, posebej urejen in opremljen 
prostor za loeena zbiranje in zacasno hranjenje loeena zbranih odpadkov in surovin. Odpadki naj se na tern mestu ne 
predelujejo. Odpadkom naj se nameni vee ,abojnikov, razlienih kapacitet. Zbirali se bode odpadki kot na primer: kovina, 
plastika, elektronska oprema in bela tehnika, bioloski odpadki, steklo, papir, avtomobilske pnevmatike, gradbeni odpadki, lesni 
in a,bestni odpadki. Za zbiranje nevarnih odpadkov i, gospodinjstev, kot so olja, barYe, ,dravila, cistila, baterije, larnice, 
akumulatorji pa bo namenjen poseben prostor znotraj centra. Z zbirnim centrom se sledi ciljern cistega okolja in varnega 
ravnanja z odpadki. 

Popravek (spremeni se besedilo): 

Zbirni center za loceno zbiranje komunalnih odpadkov, namenjen za loceno ,biranje odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih 
dejavnosti, se urnesti na obmocje bivsega nelegamega kopa na Jeprci. Lokacija mora biti prometno dostopna, komunalna 
opremljena in ne sme povzrocati konflikta interesov dejavnosti v prostoru. Zbirni center naj bo pokrit, ograjen, posebej urejen in 
opremljen prostor za loceno zbiranje in zaeasno hranjenje loeeno ,branih adpadkov in surovin. Odpadki naj se na tem mestu ne 
predelujejo. Odpadkom naj se nameni vee zabojnikov, ra,licnih kapacitet. Zbirali se bode odpadki kat na primer: kovina, 
plastika, elektronska oprema in bela tehnika, bioloski odpadki, steklo, papir, avtomobilske pnevmatike, gradbeni odpadki, lesni 
in azbestni odpadki. Za zbiranje nevarnih odpadkov iz gospodinjstev, kat so olja, barve, zdravila, cisti la, baterije, zamice, 
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akumulatorji pa bo namenjen poseben prostor znotraj centra. Z zbirnim centrom se sledi ciljem cistega okolja in varnega 
ravnanja z odpadki. 

str.41/117 

Zbirni center za loceno zbiranje komunalnih odpadkov, namenjen za loceno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih 
dejavnosti, se umesti na obmocje bivse gramoznice na Jeprci. Zbirni center naj bo pokrit, ograjen, posebej urejen in opremljen 
prostor za loeena zbiranje in zacasno hranjenje loeena zbranih odpadkov in surovin. 

Papravek (spremeni se besedila): 

Zbirni center za loceno zbiranje komunalnih odpadkov, namenjen za loceno zbiranje odpadkov iz gospodinjstev in poslovnih 
dejavnosti, se umesti na obmocje bivsega nelegalnega kopa na Jeprci. Zbirni center naj bo pokrit, ograjen, posebej urejen in 
opremljen prostar za loeena zbiranje in zacasno hranjenje loeena zbranih odpadkov in surovin. 

SplaIna apambo: 
Na obmocju Obcine Medvode ni pridobivalnega prostora za katerega bi driava podelila rudarsko pravico za izkoriScanje 
mineralnih surovin. 
Ostala obmocja na katerih so bita izvedena nezakonita rudarska dela (brez koncesije za izkoriscanja mineralnih surovin) so 
nelegalni kopi. 

Za morebitne dodatne informacije smo na voljo (01.4787417). 

Hvala in lep pozdrav, 
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