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Zadeva: Drugo mnenje na Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode 
Zveza: vaš dopis št. 003/1-2006-182, z dne 26.9.2017 

Dne 2.10.2017 smo prejeli vašo vlogo št. 003/1-2006-182, z dne 26.9.2017, za podajo drugega mnenja k 
predlogu občinskega prostorskega načrta (OPN) Občine Medvode. 

Gradivo za drugo mnenje je bilo dostopno na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in prostor, 
http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno (predlog OPN, št. projekta 5971, avgust 2017, izdelovalec Ljubljanski 
urbanistični zavod, d.d.). 

Na območju Medvod je načrtovana štiripasovna navezovaina cesta (NC) Jeprca-Stanežiče-Brod, za katero 
je sprejeta Uredba o državnem prostorskem načrtu (DPN), Ur. list RS, št. 10/11. V izdelavi je »Študija 
etapnosti in faznosti ter proučitve možnih optimizacij načrtovanih ukrepov vzpostavitve štiripasovne cestne 
povezave za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod«, katere cilj je proučitev faznosti in etapnosti gradnje 
po veljavnem DPN oziroma možne optimizacije rešitev, ki so določene z DPN. Za zagotovitev študije je 
pristojen DARS in bo predvidoma zaključena v letošnjem letu. 

DARS, kot nosilec urejanja prostora, v fazi pridobivanja smernic oziroma prvega mnenja ni bil vključen v 
postopek priprave OPN Občine Medvode, zato podrobnejše smernice DARS niso bile podane. 

PO pregledu gradiva ugotavljamo, da je območje DPN za NC ustrezno prikazano v grafičnem delu OPN in 
Uredba ustrezno opredeljena v Odloku o OPN. Ugotavljamo tudi, da se z OPN ob načrtovani Ne načrtujejo 
nove ureditve in spremembe (podrobnejše) namenske rabe prostora, ki bi morebiti lahko vplivale na 
načrtovano NC oziroma bi tudi načrtovana NC lahko vplivala na nove ureditve (npr. hrup). Glede na 
navedeno menimo, da je OPN treba ustrezno dopolniti s smernicami DARS: 

1. Treba je upoštevati Državni prostorski načrt za navezovalno cesto Jeprca-Stanežiče-Brod, Ur. list RS, št. 
10/11. 

2. Ob NC je treba načrtovati takšno namensko rabo in podrobnejšo namensko rabo prostora, da gradnja 
objektov in dopustne dejavnosti znotraj opredeljenih območij, ne bodo negativno vplivale na cesto in 
hkrati zaradi prihodnjega prometa na NC na načrtovane dejavnosti dokazano ne bo nobenih negativnih 
vplivov. Navedeno pomeni, da se ob NC ne načrtuje podrobnejša namenska raba oz. objekti in 
dejavnosti, za katere je potrebno zagotavljati povečano stopnjo varstva pred hrupom, onesnaženost jo 
zraka zarad i prometa in pred vibracijami. 

3. V primerih, ko se načrtuje podrobnejša namenska raba prostora, ki zahteva povečano stopnjo varstva 
pred hrupom in izvedbo aktivne protihrupne zašite, je potrebno z ustrezno strokovno podlago (Ocena 
obremenitev s hrupom za 20 letno plansko obdobje) dokazati izvedljivost in učinkovitost aktivne 
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