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Agencija Republike Slovenije za okolje na podlagi tretjega odstavka 14. člena Uredbe o organih
v sestavi ministrstev (Uradni list RS, št. 35/'ĺ 5 in 62115) in drugega odstavka 58. člena Zakona o
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06-ZVo-1-UPB1 , 49lo6-zVetD, 66/06-odlUS, 33107-

ZPNačrt, 57l08-zFo-1A,70l0B, 108/09, 48112,57l12' 92113,56/15' 102115 in 30/16, v
nadaljevanju: ZVO-1) v upravnem postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja za poseg:

izgradnja daljnovoda 2 x 4o0 kV daljnovod Cirkovce - Pince z razpleÍom daljnovodov pred RTP
Cirkovce in RTP 40012201110 kV daljnovodi Cirkovce, nosilcu nameravanega posega Elektro-
Slovenija d.o.o., Hajdrihova ulica 2,1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor druŽbe Aleksander
Mervar (v nadaljevanju: nosilec nameravanega posega), z naslednjim

JAVNlM NAZNANlLoM oBVEŠcA JAVNoST

1. da je nosilec nameravanega posega dne 27.8.2015 z vlogo zaprosil Agencijo Republike
Slovenije za okolje zaizdajo okoljevarstvenega soglasja za poseg: izgradnja daljnovoda 2 x
400 kV daljnovod Cirkovce - Pince z razpletom daljnovodov pred RTP Cirkovce in RTP
40012201 11 0 kV daljnovodi Cirkovce;

2. da je za nameravani poseg v okolje na podlagi točke D.lV.4 Priloge l v povezavi s prvim

odstavkom 2' člena Uredbe o posegih v okolje, zakałere je treba izvesti presojo vplivov na

okolje (Uradni list RS, št. 51/14 in57l15 - v nadaljevanju: Uredba o posegih v okolje) treba
pridobiti okoljevarstveno soglasje;

3. da je za izdajo okoljevarstvenega soglasja pristojna Agencija Republike Slovenije za okolje;

4. da je območje, na katerem nameravani poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko
vplivajo na zdravje in premoŽenje ljudi, določeno v poglavju'10 - območje, na katerem
poseg povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje in premoŽenje ljudi Poročila
o vplivih nameravanega posega na okolje;

5. da so podatki o nameravanem posegu na voljo pri Agenciji Republike Slovenije za okolje,
dokumentacija za pridobitev okoljevarstvenega soglasja pa je dostopna tudi na spletnih
straneh Agencije Republike Slovenije za okolje, na spletnem naslovu:

reševaniu/

6. da je javno naznanilo objavljeno na krajevno običajen način, in sicer na oglasnih deskah
Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj; Upravne enote ormoŽ, Ptujska cesta 6,

2270 ormoŽ; Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1,9240 Ljutomer; Upravne enote
Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota; Upravne enote Lendava, Trg Ljudske



pravice 5,9220 Lendava; občine Kidričevo, Kopališka ulica 14, 2325 Kidričevo; občine
Videm, Videm pri Ptuju 54, 2284 Videm pri Ptuju; občine Markovci, Markovci 43, 2281

Markovci; občine Gorišnica, Gorišnica 83 a,2272 Gorišnica; občine ormož, Ptujska cesta
6, 2270 ormoŽ; občine Ljutomer, Yrazova ulica 1, 9240 Ljutomer; občine Beltinci,

Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci; občine Črenšovci, Prekmurske čete 20, 9232 Črenšovci,
občine Velika Polana, Velika Polana 111,9225 Velika Polana in občine Lendava, Glavna
ulica 20, 9220 Lendava, ter na spletnih straneh Agencije Republike Slovenije za okolje;

7. da je vpogled v dokumentacijo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, to je v vlogo

stranke za pridobitev okoljevarstvenega soglasja, poročilo o vplivih na okolje in osnutek

odločitve o okoljevarstvenem soglasju zagotovljen

od 25. 5. 2016 do 23. 6. 201 6

na sedeŽih Upravne enote Ptuj, Slomškova ulica 10, 2250 Ptuj; Upravne enote ormoŽ, Ptujska
cesta 6, 2270 ormoż; Upravne enote Ljutomer, Vrazova ulica 1 ,9240 Ljutomer; Upravne enote

Murska Sobota, Kardoševa 2, 9000 Murska Sobota; Upravne enote Lendava' Trg Ljudske
pravice 5, 9220 Lendava,

v času uradnih ur.

8. da se lahko mnenja in pripombe v roku iz7. točke javnega naznanila:
. posredujejo v pisni obliki na Agencijo Republike Slovenije za okolje, Vojkova 1b, 1102

Ljubljana ali po elektronski pošti na gp.arso@gov.si'

Agencĺja Republike Slovenije za okolje obvešča javnost, da bo v postopku upoštevala samo
mnenja in pripombe javnosti, ki bodo prejeta na način in v roku, kot izhaja iz7'in 8' točketega
naznanila.

Skladno s 64. členom zvo-1vabimo tudi osebe, ki na območju, na katerem nameravani poseg
povzroča obremenitve okolja, ki lahko vplivajo na zdravje ali premoŽenje ljudi, stalno prebivajo

ali so lastnikiali drugi posestniki nepremičnin, in nevladne organizacije iz prvega odstavka 153.

člena tega zakona, da podajo mnenja in pripombe o nameravanem posegu ter zahtevajo vstop

v postopek' Navedeni v prejšnjem odstavku imajo poloŽajstranskega udeleŽenca v postopku po

predpisih o Upravnem postopku, v kolikor menijo, da se nameravani poseg tiče njihovega
pravnega interesa in če v roku 35 dni od objave tega naznanila (od 25' 5'2016 do 28. ô. 2016)

vloŽijo zahtevo za vstop v postopek za izdď1o okoljevarstvenega soglasja. V primeru, da se
zahteva udeleŽba v postopku, je treba v vlogi določno navesti pravni interes in, če je mogoče,
predložititudi dokaze oziroma izkazati pravni interes.

l i |:ĺ

1. ,11.r,: . -.;.'

mag. I Turk
direktorica Urada za rstvo okolja in narave

2


