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Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja v skladu z 

Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) in na podlagi 84. člena Zakona o 

urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17, 199/21 – ZUreP-3 in 20/22 – odl. US) s tem 

 

 

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

 

obvešča javnost o javni objavi 

pobude za pripravo državnega prostorskega načrta 

za polje vetrnih elektrarn Golič  

 

 

I. 

 

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

prostorskih aktov (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec), javno objavlja pobudo za pripravo 

državnega prostorskega načrta za polje vetrnih elektrarn Golič (v nadaljnjem besedilu: 

pobuda), ki jo je dne 24. 3. 2022 podalo Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo (v 

nadaljnjem besedilu: pobudnik). Pobudo je pod številko 2101, marca 2022 izdelal Savaprojekt, 

d.d. Krško. 

 

 

II. 

 
Pobuda bo od 26. maja 2022 do 27. junija 2022 javno objavljena v digitalni obliki na spletnem 
portalu GOV.SI. Povezava do objavljene pobude bo dostopna preko 
https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/ in https://www.gov.si/drzavni-
organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave/.   

 

 

III. 

 

Pripravljavec in pobudnik bosta z namenom podrobnejše seznanitve javnosti organizirala javno 

predstavitev, ki bo potekala 8. 6. 2022 s pričetkom ob 16.00 v prostorih Pretorske palače, Titov  

trg 3, Koper. 

 

 

IV. 

 

Zaradi epidemioloških razmer bo javna obravnava potekala z upoštevanjem ukrepov Vlade 

Republike Slovenije za zajezitev širjenja okužb v skladu s priporočili in usmeritvami 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 

 

 

V. 

mailto:gp.mop@gov.si
http://www.mop.gov.si/
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0380
https://www.gov.si/teme/drzavni-prostorski-nacrti/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave/


 

 

Javnost ima možnost v času javne objave pobude iz točke II. nanjo dati predloge in pripombe. 

Le-te lahko javnost poda na javni predstavitvi ali jih 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 PVE Golič«. 

 

Pripravljavec in pobudnik bosta, skupaj z investitorjem in izdelovalcem, analizirala prispele 

predloge in pripombe javnosti ter podane smernice nosilcev urejanja prostora. Na podlagi 

analize bo pripravljen osnutek sklepa o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja in poslan 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. 35009-2/2022-2550 

Ljubljana, dne 24. maja 2022. 
 
 
 
 Georgi BANGIEV 
 GENERALNI DIREKTOR 
 DIREKTORATA ZA PROSTOR, 
 GRADITEV IN STANOVANJA 
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