
Ker je MINISTRSTVO ZA MINISTRSTVO ZA
NARAVNE VIRE IN PROSTOR OKOLJE, PODNEBJE IN ENERGIJO

Na podlagi drugega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) v zvezi s 
tretjim odstavkom 39. člena Zakona o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (Uradni 
list RS, št. 80/10, 106/10 – popr., 57/12, 61/17 - ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) in 81. člena Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 44/22) Ministrstvo za naravne vire in prostor ter Ministrstvo za okolje, 
prostor in energijo s to 

D O P O L N I T V I J O  J A V N E G A   N A Z N A N I L A

obveščata javnost o podaljšanju 
javne razgrnitve osnutka državnega prostorskega načrta in okoljskega poročila 

za vetrno elektrarno Ojstrica

I.
Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo podaljšujeta javno 
razgrnitev: 
– Osnutka državnega prostorskega načrta za vetrno elektrarno Ojstrica, ki ga je pod številko projekta 

2018-ŠV_DPN-033 decembra 2022 izdelal Urbis d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: osnutek DPN);
– povzetka za javnost; 
– okoljskega poročila, ki ga je pod številko projekta 3813/18 marca 2022, dopolnitev avgusta 2022 

izdelal VGB Maribor d.o.o. (v nadaljnjem besedilu: okoljsko poročilo);
– ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve osnutka DPN.

II.
Gradivo iz prejšnje točke, bo javno razgrnjeno od 16. januarja 2023 do 17. marca 2023:
– na Ministrstvu za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 21, Ljubljana in 
– v prostorih Občine Dravograd, Trg 4. Julija 7, Dravograd

Gradivo iz prve do tretje alineje prejšnje točke bo v obdobju iz prejšnjega odstavka javno razgrnjeno tudi v 
digitalni obliki na spletnem portalu GOV.SI (povezava: https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/) 

III.

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 17. marca 2023, možnost dajati pripombe in predloge na 
razgrnjeno gradivo, in sicer:
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe),
– po pošti na naslov: Ministrstvo za naravne vire in prostor, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom 

»PVE Ojstrica«,
– elektronsko na naslov: gp.mnvp@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne besede 

»DPN PVE Ojstrica«.
Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI.

Ministrstvo za naravne vire in prostor in Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo bosta preučili pripombe 
in predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in posredovano 
udeleženim občinam.
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Pri dajanju pripomb in predlogov bodo osebni podatki objavljeni le, če posameznik to označi na obrazcu za 
podajo pripomb in predlogov oziroma, če posameznik soglašanje z objavo posebej navede v podani 
pripombi oziroma predlogu.
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