
 MINISTRSTVO ZA  MINISTRSTVO ZA 
  OKOLJE IN PROSTOR INFRASTRUKTURO 
 
 

 

 

Na podlagi tretjega odstavka 298. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21) 

v zvezi s šestim odstavkom 87. člena in prvim odstavkom 88. člena Zakona o urejanju 

prostora (Uradni list RS, št. 61/17 in 199/21 – ZUreP-3) in 43. člena Zakona o varstvu okolja 

(Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odločba US, 

33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 

56/15 in 30/16) Ministrstvo za okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja ter 

Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo s tem 

 

 

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

 

obveščata javnost o javni razgrnitvi študije variant / utemeljitve rešitve in okoljskega 

poročila v postopku priprave državnega prostorskega načrta za prenosni plinovod 

R15/1 Ljutomer–Kidričevo 

 

 
I. 
 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo naznanjata javno razgrnitev:  

– Študije variant / utemeljitev rešitve za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo, ki ga 
je pod številko projekta 19058 decembra 2021 izdelal ZUM d.o.o., Maribor (v nadaljnjem 
besedilu: študija variant); 

– povzetka za javnost; 
– Okoljskega poročila za prenosni plinovod R15/1 Ljutomer–Kidričevo, ki ga je pod številko 

projekta P4R15LK1P/01 oktobra 2021 izdelal IBE, d. d., Ljubljana (v nadaljnjem besedilu: 
okoljsko poročilo); 

– ostalih strokovnih podlag, na katerih temeljijo rešitve študije variant. 
 
 

II. 

 

Gradivo iz prejšnje točke bo od 14. marca 2022 do 15. aprila 2022 javno razgrnjeno: 

– na Ministrstvu za okolje in prostor, Direktoratu za prostor, graditev in stanovanja, Dunajska 
cesta 21, Ljubljana, 

– in v občinah: 

 Ljutomer, Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer, 

 Sveti Tomaž, Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž, 

 Dornava, Dornava 135 A, 2252 Dornava, 

 Juršinci, Juršinci 3/b, 2256 Juršinci, 

 Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 2288 Hajdina, 

 Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju, 

 Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo, 

 Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj. 

 

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/) in spletni strani Direktorata za energijo pri Ministrstvu za 

infrastrukturo. 

 

 

https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
https://www.gov.si/drzavni-organi/ministrstva/ministrstvo-za-okolje-in-prostor/javne-objave-ministrstva-za-okolje-in-prostor/
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III. 

 

Javne obravnave bodo potekale v:  

– torek, 29. marca 2022, s pričetkom ob 16.00, v sejni sobi občine Ljutomer, Vrazova ulica 
1, 9240 Ljutomer; 

– torek, 29. marca 2022 s pričetkom ob 18.00, v Kulturnem domu Sveti Tomaž, Sveti 
Tomaž, 2258 Sveti Tomaž; 

– sreda, 30. marca 2022, s pričetkom ob 16.00, v veliki dvorani Gasilskega doma PGD Ptuj, 
Natašina pot 1/a, Ptuj, I. nadstropje; 

– sreda, 30. marca 2022, s pričetkom ob 18.30 v Gasilskem kulturnem domu Polenšak, 
Polenci 42, 2257 Polenšak, za občini Dornava in Juršinci; 

– sredo, 13. aprila 2022, s pričetkom ob 16.00 v prostorih občine Hajdina, Zg. Hajdina 44a, 
2288 Hajdina, za občini Hajdina in Videm; 

– sreda, 13. aprila 2022 s pričetkom ob 18.00, v prostorih občine Kidričevo, Kopališka ulica 
14, 2325 Kidričevo. 

 
 

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. 

 

Javnost ima v času javne razgrnitve, do 15. aprila 2022, 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 okolje in prostor, Direktorat za prostor, graditev in 

stanovanja, Dunajska cesta 48, Ljubljana, s pripisom »plinovod Ljutomer–Kidričevo«, 
– elektronsko na naslov: gp.mop@gov.si, pri čemer naj v rubriki »zadeva« navede ključne 

besede »plinovod Ljutomer–Kidričevo«. 

Obrazec za pripombe je na voljo na mestih javne razgrnitve in na spletnem portalu GOV.SI. 

 

Ministrstvo za okolje in prostor in Ministrstvo za infrastrukturo bosta preučili pripombe in 

predloge in do njih zavzeli stališče, ki bo objavljeno na spletnem portalu GOV.SI in 

posredovano udeleženim občinam. 

 

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. 

 

 

Georgi BANGIEV  mag. Hinko Šolinc 
GENERALNI DIREKTOR 
DIREKTORATA ZA PROSTOR, 
GRADITEV IN STANOVANJA 

 
GENERALNI DIREKTOR 
DIREKTORATA ZA ENERGIJO 

 
Po pooblastilu 
 
Damijan URANKER 

SEKRETAR 
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