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Zadeva: Drugo mnenje na Odlok o OPN Občine Medvode - kanalizacija 

• 

Spoštovani! 

Na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70108 - ZVO-IB, 108/09,80110 
- ZUPUDPP, 106110 - popr. ZUPUDPP, 43111 - ZKZ-C, 57/12, 57112 - ZUPUDPP-A, 109112, 76114 -
odI. US in 14115 - ZUUJFO) vam pošiljamo zahtevo za dopolnitev predloga Odloka o občinskem 
prostorskem načtu Občine Medvode. 

Na podlagi vašega dopisa št. 00311-2016-182 z dne 26. 9. 2017 ter po pregledu gradiva - tekstualnega 
dela in grafičnih ter ostalih prilog predloga Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode, ki 
je dostopno na spletnem portalu ministrstva za okolje in prostor (http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/) ter 
po pregledu katastra in arhivske dokumentacije JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., smo prišli do 
naslednjih ugotovitev. 

V tekstovnem delu Predloga odloka je potrebno besedno zvezo meteorne odpadne vode (meteorna 
kanalizacija) zamenjati za besedno zvezo padavinska odpadna voda (člen 40 in 85). 

Območjem na katerih se nahajajo obstoječi in predvideni objekti na kanalizacijskem sistemu, je potrebno 
dodeliti namensko rabo »območje okoljske infrastrukture« in jih prikazati s poligoni, če so tako 
opredeljena v ustrezni projektni dokumentaciji. V kolikor namenske rabe zaradi postopkovnih razlogov 
pri sprejemanju OPN v grafičnih prilogah ni mogoče spreminjati, je za posamezno namensko rabo na 
kateri se nahaja predviden kanalizacijski objekt, potrebno kanalizacijske objekte v tekstualnem delu 
Odloka opredeliti kot dopustne. 

Na priloženi zgoščenki vam pošiljamo podatke o obstoječem in predvidenem kanalizacijskem sistemu na 
območju Občine Medvode v shp obliki. S posredovanimi podatki je potrebno uskladiti grafične 
priloge, ki prikazujejo obstoječo in predvideno gospodarsko javno infrastrukturo. Omenjene 
grafične priloge morajo biti opremljene tudi z ustrezno legendo. 

Izdelani projekti, arhivirani v arhivu JP VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o., ki morajo biti upoštevani 
med predvidenimi trasami javne kanalizacije: 
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