REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR
DIREKTORAT ZA PROSTOR

Na podlagi sedmega odstavka 19. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega
pomena v prostor (Uradni list RS, št. 80/10 in 106/10 - popr.) Ministrstvo za okolje in prostor,
Direktorat za prostor s tem

JAVNIM

NAZNANILOM

obvešča javnost o objavi
pobude za pripravo državnega prostorskega načrta
za rekonstrukcijo daljnovodne povezave
med RTP Beričevo in RTP Divača z 220 kV na 400 kV

1.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, kot koordinator priprave državnih prostorskih
načrtov (v nadaljnjem besedilu: koordinator), objavlja pobudo za pripravo državnega
prostorskega načrta za rekonstrukcijo daljnovodne povezave med RTP Beričevo in RTP
Divača z 220 na 400 kV (v nadaljnjem besedilu: pobuda), ki jo je dne 30. 4. 2010 z dopolnitvijo
17.6.2011
podalo Ministrstvo za gospodarstvo, Direktorat za energijo (v nadaljnjem besedilu:
pobudnik). Pobudo je maja 2011 pripravil ELES d.o.o.

II.
Pobuda bo od 12. julija 2011 do 30. avgusta 2011 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh
Ministrstva za okolje in prostor:
http://www.mop.gov.silsildelovna podrocjaiprostorski nacrtildrzavni prostorski nacrtiljavne razgrnitve in se
znanitvel
III.

Javnost ima možnost v času objave pobude na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor
nanjo dati predloge, priporočila, usmeritve, mnenja in pobude. Le-te lahko javnost do 30. avgusta
2011 pošlje na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, oziroma na
elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede
»Pobuda za DPN DV Beričevo-Divača«.
Koordinator in pobudnik bosta skupaj z investitorjem ELES d.o.o, analizirala prispele predloge,
priporočila, usmeritve, mnenja in pobude javnosti. Na podlagi analize bo koordinator pripravil
osnutek sklepa o pripravi državnega prostorskega načrta, in ga poslal v obravnavo prostorski
konferenci.

Šteje se, da je pri dajanju pripomb in predlogov z navedbo imena in priimka ali drugih osebnih
podatkov dan pristanek za objavo teh podatkov v analizi. Osebe, ki ne želijo, da se v analizi
objavijo njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.

št. 35009-5-2010
Ljubljana, dne 11. julija 2011.
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