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A Környezetvédelmi törvény (Szlovén Köztársaság Hivatalos Közlönye, 39/06. szám – 
egységes szerkezetbe foglalt szöveg, 49/06. szám – ZmetD, 66/06. szám – AB határozat, 
33/07. szám – ZPNačrt, 57/08. szám – ZFO-1A, 70/08., 108/09. szám – ZPNačrt-A, 48/12., 
57/12., 92/13., 56/15., 102/15., 30/16., 61/17. szám – GZ, 21/18. szám – ZNOrg és 84/18. szám 
- ZIURKOE) 43. cikkelye valamint a Területfejlesztési törvény (SzK Hivatalos Közlönye, 61/17. 
szám) 69. cikkelye alapján a Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium az alábbi  
 
 

N Y I L V Á N O S   K Ö Z L E M É N Y B E N 
 

tájékoztatja a nyilvánosságot és a területfejlesztési ügyekben érintetteket a Szlovénia 
Területfejlesztési Stratégiája 2050 című dokumentum és a Környezeti jelentés 

tervezetének nyilvános közzétételéről 
 

I. 
 

A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a Szlovénia Területfejlesztési Stratégiája 
2050 című dokumentum tervezetéről szóló nyilvános vita keretében nyilvánosan közzéteszi:  
– a Szlovénia Területfejlesztési Stratégiája 2050 című dokumentum tervezetét, melyet a 

Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium készített 2019 decemberében, 
– A Szlovénia Területfejlesztési Stratégiája 2050 című dokumentumhoz kapcsolódó 

környezeti jelentést, melyet az Aquarius d.o.o., Ljubljana 1371-16 OP számon készített 
2019 decemberében (a továbbiakban: Környezeti jelentés) és   

– A Szlovénia Területfejlesztési Stratégiája 2050 – Kiegészítés a védett területeken való 
megvalósíthatóság megítéléséhez című dokumentumhoz kapcsolódó környezeti jelentése, 
melyet az Aquarius d.o.o., Ljubljana 1371-16 VO számon készített 2019 decemberében (a 
továbbiakban: Környezeti jelentés). 

 
II. 
 

Az előző pontban nevezett dokumentumok 2020. január 15. és 2020. március 15. között 
digitális formában lesznek közzétéve a https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-
prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/ honlapon. 
 

III. 
 

A Szlovénia Területfejlesztési Stratégiája 2050 című dokumentumról szóló nyilvános vitákra az 
erről szóló nyilvános tanácskozásokon kerül sor az alábbi helyszíneken:  
– Mariborban 2020. január 21-én, 10. órai kezdettel a Maribori Egyetem Jogtudományi 

Karán, az Auditorium Maximum előadóteremben, Mladinska 9, 2000 Maribor,  
– Velenjeben 2020. január 22-én, 10. órai kezdettel a Velenjei Polgármesteri Hivatal 

Községi tanácstermében, Titov trg 1, 3320 Velenje,   
– Novo mestoban 2020. január 23-án, 10. órai kezdettel a podbrezniki Vállalkozói 

Inkubátorházban, Podbreznik 15, 8000 Novo mesto,  
– Ljubljanában 2020. január 24-én, 10. órai kezdettel az Európai Unió Házában, Dunajska 

cesta 20, 1000 Ljubljana, az I. emeleti nagyteremben, 
– Nova Goricában 2020. január 28-án, 10. órai kezdettel a Nova Goricai Polgármesteri 

Hivatal nagytermében, Trg Edvarda Kardelja 1, 5000 Nova Gorica, 
– Koperben 2020. január 29-én, 10. órai kezdettel a koperi Prétori Palota nagytermében, 

Titov trg 3, 6000 Koper/Capodistria. 
 



 

Az érdeklődőket szeretettel várjuk és kérjük, hogy a nyilvános tanácskozásokon való 
részvételüket jelezzék az alábbi online nyomtatványon: https://www.1ka.si/a/247639. 
 

IV. 
 

A nyilvános vita idején a nyilvánosság és a területfejlesztési ügyekben érintettek észrevételeket 
és javaslatokat tehetnek a Szlovénia Területfejlesztési Stratégiája 2050 c. dokumentum 
tervezetéhez és az ahhoz kapcsolódó Környezeti jelentéshez.  
 
Az észrevételek és javaslatok: 
– megtehetők az észrevételező nyomtatványon, amely a nyilvános vita ideje alatt elektronikus 

formában rendelkezésre áll a https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-
prostorskega-razvoja-slovenije/javna-razprava/ honlapon, és nyomtatott formában a 
nyilvános tanácskozások ideje alatt a helyszínen, vagy 

– a nyilvános tanácskozások helyszínén szóban jegyzőkönyvbe mondhatók.   
 
Az észrevételek és javaslatok benyújthatók:  
– írásban a nyilvános tanácskozásokon,  
– írásban, postai küldeményben elküldhetők a Környezetvédelmi és Területfejlesztési 

Minisztérium címére (Ministrstvo za okolje in prostor, Dunajska cesta 48, 1000 Ljubljana) 
vagy 

– elektronikusan a gp.mop@gov.si e-mail címre, melynek során a »tárgy« (zadeva) rubrikába 
beírandó kulcsszavak: »Javna razprava SPRS 2050«. 

 
V. 

 
A Környezetvédelmi és Területfejlesztési Minisztérium a nyilvános vita befejezése után 
áttanulmányozza a beérkezett észrevételeket és javaslatokat, azokról véleményt alkot, majd 
azokat közzéteszi a https://www.gov.si/zbirke/projekti-in-programi/strategija-prostorskega-
razvoja-slovenije/javna-razprava/ honlapon. 
 
A névvel vagy más személyes adat megadásával megtett észrevételek és javaslatok közlésével 
a javaslattevők hozzájárulnak ezen adatoknak a fenti honlapon nyilvánosságra hozandó 
állásfoglalásban való közzétételéhez. Azok, akik nem kívánják, hogy nevük vagy más 
személyes adatuk közlésre kerüljön az állásfoglalásban, ezt kötelesek külön jelezni.  
 
 
 
Tisztelettel, 
  
 Simon ZAJC 
 MINISZTER 
                  
   
                                                                                                              
 
35004-1/2020/1. szám 
Ljubljana, 2020. január 10. 


