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Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja na temelju članaka 136. i 166. Zakona o zaštiti okoliša
(,,Narođne novine", brojevi 80/13, I53ll3,78lI5, |2lI8 i 118/18) te članaka 16. i |7. Uredbe o
informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (,,Narodne
novine", broj 64108) u postupku procjene utjecaja na okoliš produŽenja rada nuklearne elektrane
Krško, općina Krško, Republika Slovenija, objavljuje

JAVNU RASPRAVU
o STIIDIJI UTJECAJA NA oKoLIŠPRODUŽENJA RADA NUKLEARNE ELEKTRANE
rnŠro,oPĆINA xnšro, REPUBLIKA sLovENIJA
1. Studija utjecaja na okoliš produŽenja rada nukleame elektrane Krško, općina Krško, Republika
Slovenija (u daljnjem tekstu: Studija) stavlja se na javni uvid i javnu raspravu.

2. Javnu raspravu koordinira

i

provodi Ministarstvo gospodarstva

i

održivog razvoja, Radnička

cesta 80, Zagreb.

3. Javniuvidijavnaraspravaodokumentacijiiztočkel.odrŽatćeseurazdobljuod12.svibnja
do 10. lipnja 2022. godine' obavijest o održavanju javne rasprave i Studija bit će s danom
početka javne rasprave dostupni javnosti na internetskim strađcamaMinistarstva https://
https://mingor.gov.hrlo-ministarstvu- 1065/djelokrug-rada/uprava-za-procjenu-utjecaja-na-okolisi-odrzivo-gospodarenje-otpadom-1271/procjena-utjecaja-na-okolis-puo-spuo/procjena-utjecaja-

zahvata-na_okolis-puo-4014/40l4 pod kategorijom Procjena utjecaja
Prekogranični postupci procjene utjecaja na okoliš.

na okoliš (PUo)'

4. Javno izlaganje povodom predmetne Studije održat će se 27 . svibnja 2022. godine u prostorijama
Ministarstva gospodarstva i održivograzvoja. Radnička cesta 80, Zagteb, Aneks - 3.kat, velika
dvorana, s početkom u 11 sati.

5. Prijedlozi, mišljenja i primjedbe javnosti mogu se dostaviti u pisanom obliku na adresu:
Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja, Sektor za procjenu utjecaja na okoliš, Radnička
cesta 80, Zagreb, ili na e-mail adresu: milica.bije1ic@mingor.hr, zaključno s posljednjim danom
javne rasprave. Svi prijedlozi' mišljenja i primjedbe koji ne budu dostavljeni u roku i čitko pisani
neće se uzeti u obzir.
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