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Ljubljana, 13. 10. 2017 

Zadeva: Drugo mnenje na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Medvode 

Na osnovi vašega vloge s številko 003/1-2006 -182 z dne 26.9. 2017 (prejeto 29.9. 2017), predloga OPN občine 
Medvode, dostopnega na spletnem strežniku Ministrstva za okolje in Prostor, na podlagi 465. in 468. člena 
Energetskega zakona (EZ-1 , Uradni list RS, št. 17/14, EZ-1A 81/15), v povezavi z 61 . členom Zakona o 
prostorskem načrtovanju (ZPNačrt Ur. 1. RS št. 33/07) , (ZPNačrt-A Ur. 1. RS št. 108/09) in (ZPNačrt-B Ur.I. RS št. 
57/12) ter Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP Ur.I. št. 80/10) in 
(ZUPUDPP - A Ur. 1. št. 57/12) vam dajemo naslednje 

DRUGO MNENJE 

na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Medvode: 

1. V Odloku o OPN Občine Medvode je treba v 20. členu v (3) točki pravilno navesti prenosne elektroenergetske 
objekte: 

• DV 110 kV Kleče-Medvode-Mavčiče-Labore-Okroglo 2, 
• DV 2x11 O kV Kleče-Škofja Loka-Okroglo, 

• DV 220 kV Kleče-Divača , 

• DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo . 

2. V Odloku o OPN Občine Medvode je treba v 105. členu v (1) točki med vire elektromagnetnega sevanja poleg 
prenosnih vodov in naprav dodati tudi distribucijske vode in naprave, saj 110 kV del omrežja spada v obe 
kategorij i. 

3. Glede na namero občine o delni spremembi trase DV 2x400 kV Beričevo-Okroglo med SM 46 in SM 49 je 
treba to namero vključiti v sprejet OPN Občine Medvode tako v tekstualnem kot v grafičnem delu izvedbenega 
dela OPN, da bo s tem pravno-formalno zagotovljen prostor za izvedbo te spremembe. Investitor spremembe 
trase tega dela DV mora biti pobudnik te spremembe. 

4. V zvezi s širino območij varovalnih pasov elektroenergetske infrastrukture je treba upoštevane zadnje veljavne 
predpise s tega področja (Energetski zakon s podzakonskimi akti). 

5. Za obmOČja varovalnih pasov elektroenergetske infrastrukture velja, da je po izgradnji vanje prepovedano širiti 
1. območja varstva pred elektromagnetnim sevanjem v skladu z uredbo o sevanju. 
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