
 
       

         

              

         

 

                               

                       

       

                               

         

          

           

                       

                 

                     

              

                 

                      

                         

                  

                   

                          

                      

         

                             
                        
                          
                 

 

                   

                    

 REPUBLIKA SLOVENIJA Ministrstvo za OKOLJE IN PROSTOR 

DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA 

Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana T: 01 478 74 00 

F: 01 478 74 25 

E: gp.mop@gov.si 

www.mop.gov.si 

Na podlagi osmega odstavka 84. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v 

nadaljnjem besedilu: ZUreP-2) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev 

in stanovanja s tem 

J A V N I M  N A Z N A N I L O M
	

obvešča javnost o objavi gradiva za dopolnitev smernic
	

za pripravo državnega prostorskega načrta
	

za daljnovod 2x110 kV Brestanica-Hudo, odsek Brestanica-Družinska vas
	

I. 

Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev  in stanovanja, kot pripravljavec 

priprave državnih prostorskih načrtov  (v  nadaljnjem  besedilu:  pripravljavec),  objavlja gradivo 

za dopolnitev smernic za pripravo državnega prostorskega načrta za daljnovod 2x110 kV 

Brestanica-Hudo,  odsek  Brestanica-Družinska  vas, (izdelal  Savaprojekt  Krško  d.d.  ,  št.: 

16143-01,  avgusta  2020,  v  nadaljnjem  besedilu:  gradivo  za  dopolnitev  smernic).  Gradivo 

dopolnjuje  pobudo  Ministrstva  za  infrastrukturo,  Direktorat  za  energijo  (št:  360-140  1018/5  z 

dne  20.  novembra  2018).  Na  podlagi  analize  podanih  pripomb  javnosti  in  smernic  nosilcev 

urejanja prostora bodo na posameznih odsekih predlagane trase daljnovoda preučene dodatne 

variante, zaradi česar se območje glede na prvotno pobudo razširi. 

II. 

Gradivo za dopolnitev  smernic bo od 9. septembra 2020 do  11.  oktobra 2020 objavljeno v 

digitalni  obliki  na  spletnih  straneh  Ministrstva  za  okolje  in  prostor  (pod  »delovna podro 

čja/prostorski načrti/državni prostorski načrti/javne razgrnitve in seznanitve«). 

III. 

Javnost  ima  možnost  v  času  objave  gradiva  iz  točke  II.  podati  predloge  in  pripombe  na 
dodatne  variante.  Le-te  lahko  javnost  pošlje  na  naslov  Ministrstvo  za  okolje  in  prostor, 
Dunajska cesta 48, Ljubljana, ali na elektronski naslov gp.mop@gov.si, pri čemer naj v  rubriki 
»zadeva«  navede  ključne  besede  »Dopolnitev  smernic  za  DPN  Brestanica-Hudo,  odsek Dru 
žinska vas«. 

Pripravljavec  in  pobudnik  bosta  skupaj  z  investitorjem  ELES  d.o.o.,  in  izdelovalcem, 

Savaprojekt  Krško  d.d.  analizirala  prispele  predloge  in  pripombe  javnosti.  Na  podlagi 
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dopolnjene analize smernic bo pripravljavec pripravil osnutek sklepa o izvedbi državnega 
prostorskega načrtovanja in ga poslal v sprejem Vladi RS. 

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. 

Št. 35035-1/2018-53/10921-03  
Ljubljana, dne 4. septembra 2020. 

Georgi BANGIEV 
GENERALNI DIREKTOR 
Direktorata za prostor, 
GRADITEV IN STANOVANJA 
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