
 

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za 

energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje s tem  

 

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

obveščajo javnost o javni razgrnitvi v postopku priprave  

državnega prostorskega načrta za daljnovod 2 x 110 kV Kamnik-Visoko 

 

 

I. 

Javno se razgrinjajo: 

– osnutek državnega prostorskega načrta za (LUZ d.d., Ljubljana, št. projekta 7669, oktober 
2015), 

– povzetek za javnost,  
– vloga za pridobitev okoljevarstvenega soglasja (Elektro Ljubljana d.d., 19. 6. 2015,  

dopolnitev 7. 10. 2015,), 
– poročilo o vplivih na okolje (Eranthis d.o.o., PVO 6/15, junij 2015, dopolnitve oktober 2015), 
– osnutek odločitve o okoljevarstvenem soglasju (št. 35402-22/2015-X, 17. nov. 2015) in 
– strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve osnutka državnega prostorskega načrta. 

 

II. 

Javna razgrnitev bo potekala od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016 v prostorih:  

– Ministrstva za okolje in prostor, Direktorata za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 21, 
Ljubljana, 

– v prostorih Občine Mengeš, Slovenska cesta 30, Mengeš, 
– v prostorih Občine Cerklje na Gorenjskem, Trg Davorina Jenka 13, Cerklje na Gorenjskem, 
– v prostorih Občine Šenčur, Kranjska cesta, Šenčur, 
– v prostorih Občine Komenda, Zajčeva 23, Komenda, 
– ter na spletnih straneh Ministrstva za okolje in prostor in Agencije RS za okolje.  

 

III. 

Javne obravnave bodo potekale:  

– 7. januarja 2016 ob 17.00 v prostorih Občine Mengeš, I. nadstropje, Slovenska cesta 30, 
Mengeš, 

– 7. januarja 2016 ob 19.00 v sejni dvorani občine Komenda, Glavarjeva 104, Komenda, 
– 12. januarja 2016 ob 15.30 v sejni sobi občine Cerklje, Trg Davorina Jenka, Cerklje na 

Gorenjskem, 
– 13. januarja 2016  ob 15. 30 v sejni sobi občine Šenčur, Kranjska cesta 11 4208 Šenčur. 

 

 

IV. 

Agencija RS za okolje je v postopku presoje vplivov na okolje ugotovila, da je za nameravani 

poseg v okolje na podlagi točke D.IV.1, Priloge 1 Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba 

izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15), treba izvesti presojo vplivov 

na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje. 

 

Območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na 

zdravje in premoženje ljudi, je določeno v Poglavju 8. in grafično prikazano v Prilogi 2 in 3 

Poročila o vplivih na okolje in dopolnitvi tega poročila. 

 

Za izdajo okoljevarstvenega soglasja in za posredovanje zahtevanih podatkov o nameravanem 

posegu v okolje je pristojna Agencija RS za okolje. 

 

V. 

Javnost ima v času javne razgrnitve, od 21. decembra 2015 do 24. januarja 2016, pravico dajati 

pripombe in predloge na razgrnjeno gradivo, in sicer: 
– pisno na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne 

razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor), 
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– po pošti na naslov Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska 47, Ljubljana,  
– na elektronski naslov gp.mop@gov.si, s pripisom »DPN za daljnovod 2 x110 kV Kamnik-

Visoko«. 

 

Pripombe, ki se nanašajo na gradivo v zvezi s postopkom presoje vplivov na okolje, se lahko v 

pisni obliki posredujejo tudi na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana na 

elektronski naslov gp.arso@gov.si. 

 

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 stališču, ki bo objavljeno na zgoraj navedeni 

spletni strani in posredovano navedenim občinam. Osebe, ki ne želijo, da se v stališču objavijo 

njihova imena in priimki ali drugi osebni podatki, morajo to posebej navesti.  

 

Naslovni ministrstvi in Agencija RS za okolje obveščata javnost, da bodo v postopku 

upoštevana samo mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz 

tega javnega naznanila. 

 

VI. 

Agencija RS za okolje vabi: 

– osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko 
vplivajo na zdravje ali premoženje ljudi, stalno prebivajo ali so lastniki ali drugi posestniki 
nepremičnin, in  

– nevladne organizacije iz prvega odstavka 153. člena Zakona o varstvu okolja, 

da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop v postopek za 

izdajo okoljevarstvenega soglasja. Te osebe položaj stranskega udeleženca pridobijo po 

predpisih o upravnem postopku, če Agencija RS za okolje ugotovi, da se nameravani poseg tiče 

njihovega pravnega interesa, in če v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 21. decembra 

2015 do 24. januarja 2016) vložijo zahtevo za vstop v postopek za izdajo okoljevarstvenega 

soglasja. 

 

V primeru zahteve za udeležbo v postopku za izdajo okoljevarstvenega soglasja je treba v vlogi 

določno navesti pravni interes in, če je mogoče, predložiti tudi dokaze oziroma izkazati pravni 

interes. 

 

Zahteva za vstop v postopek se lahko poda: 

– na mestih javne razgrnitve (na obrazcu za pripombe, ki je na voljo na mestih javne 
razgrnitve in na spletni strani Ministrstva za okolje in prostor),  

– po pošti na naslov Agencije RS za okolje, Vojkova 1b, 1102 Ljubljana, 
– na elektronski naslov gp.arso@gov.si. 

 

VII. 

Direktorat za prostor, graditev in stanovanja pri Ministrstvu za okolje in prostor, Direktorat za 

energijo pri Ministrstvu za infrastrukturo in Agencija RS za okolje bodo v roku 60 dni po 

zaključku javne obravnave preučili pripombe in predloge javnosti in do njih zavzeli stališče. 

Ministrstvo za okolje in prostor jih bo objavilo na svoji spletni strani in jih posredovalo občinam. 
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