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Na podlagi 16. člena Statuta 0bčine Lukovica (Ur. vestnik Občine Lukovica, št. 1/01, 5/06) je
Občinski svet Občine Lukovica na izredni seji, dne 19.5.2009, sprejel naslednji
SKLEP
1. Občinski svet ugotavlja, da občinska uprava, župan in njegova komisija za
spremljanje priprav in gradnje prenosnega plinovoda na območju občine Lukovica
doslej niso bili uspešni pri uresničevanju sklepov občinskega sveta, s katerimi je
nasprotoval gradnji prenosnega plinovoda M2/1 skozi občino Lukovica.
2. Glede na to, da komisija župana za spremljanje priprav in gradnje prenosnega
plinovoda na območju občine Lukovica po Poslovniku Občinskega sveta ne more biti
predlagatelj sklepov Občinskemu svetu, se poročilo o trenutnem stanju pogajanja
med Komisijo in Geoplinom Plinovodi d.o.o. z dne 13. maja 2009, predloženo
Občinskemu svetu, smatra kot poročilo župana.
3. Občinski svet ugotavlja, da so Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in
javnih obravnav dopolnjenega osnutka državnega prostorskega načrta za prenosni
plinovod M2/1 Trojane – Vodice in okoljskega poročila, ki jih je oblikovalo Ministrstvo
za okolje in prostor pod št. 350-10-4/2005 z dne, 5.2.2009, v celoti nasprotna sklepom
Občinskega sveta Občine Lukovica, zato jih zavrača. Dajalec stališč se v nobenem
primeru ni približal upravičenim zahtevam Občinskega sveta, ampak vztraja na
prvotnih predlogih.
4. Občinski svet seznanja Ministrstvo za gospodarstvo in Vlado Republike Slovenije, da
iz razlogov, ki jih je podal Občinski svet v času javne razgrnitve dopolnjenega
prostorskega načrta za prenosni plinovod M2/1 Trojane – Vodice in okoljskega
poročila, ne more sprejeti stališč Ministrstva za okolje in prostor pod št. 350-104/2005 z dne, 5.2.2009 in jih zavrača kot neutemeljena in ignorantska do Občinskega
sveta, zato predlaga razgovor o tej problematiki s predstavniki Vlade Republike
Slovenije in člani Občinskega sveta.

5. Občinski svet zahteva od župana , da skliče sejo Občinskega sveta z namenom, da
seznani svet s stališči Geoplina Plinovodi d.o.o. po opravljenem terenskem ogledu,
izvedenem 7. maja 2009.
6. Župan naj obvesti Občinski svet o konkretizaciji odgovora pri predlogu št. 23, o tem,
kdo, koliko in na kakšen namen so bila pridobljena sredstva s strani Geoplina –
Plinovodi d.o.o.

OBČINA LUKOVICA
OBČINSKI SVET

Župan Občine Lukovica

Štev.: izr/1/2009

Matej Kotnik,l.r.

Datum: 19.5.2009
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SKLEP

IZDAJATELJ: OBČINA LUKOVICA
Stojan Majdič začasni odgovorni urednik
tel.: 01 72 96 300, fax: 01 72 96 313 E-mail: obcina.lukovica@lukovica.si
Uredništvo: Občina Lukovica p. p. 26, Stari trg 1, 1225 Lukovica.
računalniški prelom: Jasna Cerar, razmnoževanje in vezava: Marko Ravnikar, Domžale
naklada 140 izvodov
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