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ZADEVA: Drugo mnenje na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Medvode
Spoštovani
z Vašo dopolnjeno vlogo za pridobitev drugega mnenja na Odlok o prostorskem načrtu (v nadaljevanju
OPN) Občine Medvode, ki smo jo prejeli dne 26.2.2018 preko spletne pošte, ste nas zaprosili za izdajo
drugega mnenja k dopolnjenemu predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode.
Drugo mnenje izdajamo na podlagi 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt, Uradni list RS,
št. 33/2007, 70/2008 - ZVO-1B, 108/2009, 80/2010 - ZUPUDPP, 43/2011 - ZKZ-C, 57/2012, 57/2012 ZUPUDPP-A, 109/2012, 35/2013 - skl. US, 76/2014 - odi. US, 14/2015 - ZUUJFO in 61/17- ZUreP-2) za
področje oskrbe s plinom. Energetika Ljubljana je izvajalec gospodarske javne službe sistemskega
operaterja distribucijskega omrežja zemeljskega plina na območju občine Medvode (Odlok o načinu
izvajanja javne službe oskrbe s plinom v Občini Medvode - UL RS, št. 27/2005).
Predlog OPN smo pregledali in ugotavljamo, da ste upoštevali pripombe Energetike Ljubljana
podane s prvotnim negativnim mnenjem, izdanim dne 25.10.2017, št. dokumenta: JPE-302025/2017, zato k
predlogu OPN izdajamo pozitivno mnenje.

Lep pozdrav,
pripravil Tom Pleskovič
samostojni razvojni inženir
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