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Zadeva : Drugo mnenje na Odlok o občinskem prostorskem načrtu (OPN) Občine Medvode
Spoštovani,
z Vašo vlogo za pridobitev drugega mnenja na Odlok o prostorskem načrtu (v nadaljevanju OPN)
Občine Medvode, datirano z 26.9.2017, ki smo jo prejeli dne 29.9.2017, ste nas zaprosili za
izdajo drugega mnenja k predlogu Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Medvode.
Gradivo predloga OPN na osnovi katerega izdajamo mnenje, je objavljeno in prevzeto s
svetovnega spleta (http://arhiv.mm.gov.sijmop/interno).
Drugo mnenje in pripombe 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 - skI. US, 76/2014 - odI.
US, 14/2015 - ZUUJFO) 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 v predlogu upošteva predhodno
izdane smernice in usmeritve Energetike Ljubljana za področje oskrbe s plinom,
številka 3519RP45//471908/06//50-5000//0137 z dne 4.4.2006, ki pa so zaradi
in
sprememb
zakonodaje v času
po
posredovanju
smernic,
starosti
neustrezne/zastarele in ne odražajo vsebine trenutnih usmeritev in smernic
Energetike LjUbljana. Prav tako ugotavljamo, da Energetike Ljubljana niste zaprosili
za pridobitev prvega mnenja na Odlok OPN, v katerem bi lahko podali nove smernice
in predloge uskladitve zato
predlogu OPN ne moremo izdati pozitivnega drugega mnenja.
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