DRŽAVNI ZBOR
REPUBLIKE SLOVENIJE
Odbor za okolje in prostor

Številka: 0611-07/04-07
Ljubljana, 03.11.2005

Na podlagi 47. člena poslovnika državnega zbora (Uradni list RS, št. 35/02 in 60/04)
sklicujem
7. sejo Odbora Državnega zbora Republike Slovenije za okolje in prostor, ki bo v
četrtek, 17.11.2005 ob 10.30 uri, v občini Ilirska Bistrica,
v Gozdni hiši MAŠUN - Informacijsko izobraževalnem središču pod Snežnikom

Predlagam naslednji
DNEVNI RED:
1. Možnosti izkoriščanja vetrne energije v Sloveniji s posebnim poudarkom na gradnji vetrnih elektrarn na Volovji rebri nad
Ilirsko Bistrico
- gradivo boste prejeli kasneje;
2. Vprašanja in pobude članov odbora;
3. Razno.
Po končani seji si bomo ogledali predvideno lokacijo vetrnih elektrarn na Volovji rebri, zato so priporočljiva primerno topla
oblačila.
Za člane odbora bo organiziran prevoz z odhodom ob 9.00 uri izpred parlamenta. Zaradi pravočasne organizacije prevoza prosimo vse
člane odbora, ki so zainteresirani za organiziran prevoz, da to sporočijo najkasneje do torka, 15. 11. 2005 na telefon št.: 478 9473 (Saša
Virant) ali 478 9474 (Slavica Andoljšek).
Poslance prosim, da me na podlagi prvega odstavka 95. člena poslovnika državnega zbora obvestijo o morebitni odsotnosti in razlogih
zanjo najpozneje dan pred začetkom seje.Poslanke in poslance prosim, da me na podlagi prvega odstavka 95. člena poslovnika
državnega zbora obvestijo o morebitni odsotnosti in razlogih zanjo najpozneje dan pred začetkom seje.

Predsednik
Rudolf Petan

V VEDNOST:
- Kolegiju predsednika Državnega zbora
- Vladi Republike Slovenije
- Državnemu svetu Republike Slovenije
- Generalnemu sekretarju Državnega zbora
- Zakonodajno-pravni službi
- Službi za odnose z javnostmi
VABLJENI:
- Ministrstvo za okolje in prostor
- Ministrstvo za gospodarstvo
- Gospodarska zbornica Slovenije - Združenje za energetiko
- Elektro Primorska, Erjavčeva 22, 5000 Nova Gorica
- Občina Ilirska Bistrica
- Fakulteta za elektrotehniko Univerza v Ljubljani, Tržaška 25, Ljubljana
- Elektroinštitut Milan Vidmar, Hajdrihova 2, Ljubljana
- dr. Tone Davorin, Nacionalni inštitut za biologijo, Večna pot 111, Ljubljana
- Zavod RS za varstvo narave, OE Nova Gorica, Delpinova 16, 5000 Nova Gorica
- APE - Agencija za prestrukturiranje energetike
- Podjetje E-net, Varstvo okolja, Kajuhova 17, Ljubljana
- Aquarius d.o.o., Ljubljana, Ekološki inženiring, Cesta Andreja Bitenca 68, Ljubljana
- Andrej Uršič, Zavod za zdravstveno varstvo Celje, Ipavčeva 18, 3000 Celje

