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Zadeva:  Izhodišča za pripravo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje št. 2  
 
 

Na osnovi vaše vloge z dne 31. 5. 2021 (prejeto 1. 6. 2021) ter razpoložljivega gradiva in v povezavi s 108 in 
114 čl. Zakona o urejanju prostora - ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/2017)  in na podlagi 465. in 468. čl. 
Energetskega zakona EZ-1(Ur. List RS, št. 17/2014), EZ-1A (Ur. List RS, št. 81/2015) ter na podlagi Uredbe o 
podelitvi koncesije in načinu izvajanju gospodarske javne službe dejavnost sistemskega operaterja prenosa 
električne energije (Ur. l. RS št. 46/15) sporočamo, da   
 
 

NIMAMO IZHODIŠČ 
 

ter hkrati podajamo  
 

POZITIVNO MNENJE 
 
 

k spremembam in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje št. 2. 
 
O b r a z l o ž i t e v: 
Po pregledu razpoložljivega dopisa in podatkov v informacijskem sistemu ELESa d.o.o., ″Izhodišča za pripravo 
sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Razkrižje št. 2″ smo ugotovili, da na območju 
Občine Razkrižje ni visokonapetostnih naprav (DV in RTP) 400 kV, 220 kV oz. 110 kV, ki so v pristojnosti Elesa. 
 
Na obravnavanem območju se lahko nahajajo naprave, ki so v pristojnosti podjetja za distribucijo električne 
energije. 
 

S spoštovanjem, 
 
 
Pripravil                     Področje za upravljanje s sredstvi in projekti 
Klemen Flis                                                direktor 
                                                                                                      Miran Marinšek 
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