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DIREKTORAT ZA PROSTOR, GRADITEV IN STANOVANJA
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

JAVNIM NAZNANILOM
obvešča javnost o
podaljšanju objave pobude
za državno prostorsko načrtovanje za
ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo
I.
Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja, kot pripravljavec
priprave državnih prostorskih načrtov (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), objavlja pobudo za
ureditev oskrbe prebivalstva slovenske Istre in kraškega zaledja s pitno vodo (v nadaljnjem
besedilu: pobuda), ki jo je dne 9. 2. 2021 podalo Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za
vode in investicije (v nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo je izdelal LUZ d.d. s partnerji
HIDROINŽENIRING d.o.o., IBE d.d. in SL CONSULT d.o.o., št. naloge 8712, januar 2021.
II.
Pobuda je od 19. februarja 2021 do 10. aprila 2021 objavljena v digitalni obliki na spletnih straneh
Ministrstva za okolje in prostor (pod »delovna področja/prostorski načrti/državni prostorski
načrti/javne razgrnitve in seznanitve«).
III.
Javnost ima možnost v času objave pobude iz točke II. nanjo dati predloge in pripombe. 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
»Pobuda za DPN za vodooskrbo slovenske Istre in kraškega zaledja«.
Pripravljavec in pobudnik bosta skupaj z investitorjem ter z izdelovalcem pobude analizirala
prispele predloge in pripombe javnosti ter smernice nosilcev urejanja prostora. Na podlagi analize
bo pripravljavec pripravil osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja in ga
poslal v sprejem Vladi RS.
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.
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