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1 SPLOŠNO 

Občina Loški Potok je na podlagi Zakona o prostorskem načrtovanju – ZPNačrt (Uradni list RS, 
št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 - 
ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 - odl. US in 14/15/ZUUJFO) ter Pravilnika 
o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev 
območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list RS, št. 99/07 
in 61/17 – ZureP-2) sprejela Občinski prostorski načrt Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 
86/2010). V letu 2016 so bile sprejete prve spremembe in dopolnitve OPN (SD OPN Loški Potok 
1) (Uradni list l. RS, št. 44/16), ki so v celoti nadomestile OPN iz leta 2010. 
 
Po sprejetju SD OPN 1 so bile s strani Občine Loški Potok in posameznih investitorjev podane 
razvojne potrebe po spremembah in dopolnitvah posameznih določil prostorskih izvedbenih 
pogojev ter dopolnitvah Priloge 1 v nekaterih EUP.  
 
Občina Loški Potok je aprila 2017 sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev 
Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok), ki je bil julija 
2017 objavljen v Uradni list RS, št. 35/17. Druge SD se pripravijo v okvirih, kot jih določajo 
usmeritve strateškega (občinski prostorski plan) in izvedbenega dela (občinski prostorski načrt) 
SD OPN 1. Spremeni in dopolni se del kartografskega dela strateškega dela prostorskega akta 
ter tekstualni in kartografski del izvedbenega dela prostorskega akta (vris nove EUP brez 
spremembe namenske rabe prostora, izločitev nesmotrnih območij OPPN).  
 
Ker SD OPN 2 ne posegajo v določanje namenske rabe prostora, se postopek, v skladu s 53. 
členom ZPNačrt, izvede po skrajšanem postopku. 
 
V povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZureP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) se 
ta postopek konča na podlagi ZPNačrt.  
 

2  IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO SD OPN 2 LOŠKI POTOK 

2.1 Zakonodaja 

Prostorski akti države in občine ter druga zakonodaja s področja urejanja prostora: 
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04), 
- Zakon o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 

80/10 - ZUPUDPP, 106/10 – popr. ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-
A, 109/12, 76/14 - odl. US, 14/15/ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) s podzakonskimi akti, 

- Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17), 
- Gradbeni zakon (Uradni list RS, št. 61/2017), 
- Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122, 04, 33/07 – ZPNačrt in 

61/17 – ZureP-2), 

- Uredba o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/2018), 
- Pravilnik o vsebini in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 

določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni 
list RS, št. 99/ 07 in 61/17 – ZureP-2), 

- Pravilnik o kriterijih za načrtovanje prostorskih ureditev in posegov v prostor na najboljših 

kmetijskih zemljiščih zunaj območij naselij (Uradni list RS, št. 110/08), 

- Pravilnik o prikazu stanja prostora (Uradni list RS, št. 50/08), 
- Tehnična pravila Ministrstva za okolje in prostor za pripravo občinskih prostorskih aktov 

digitalni obliki, 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89321
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89321
http://www.uradni-list.si/1/content?id=89321
http://www.uradni-list.si/1/content?id=86668
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- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine 
Loški Potok (SD OPN Loški Potok 1) (Uradni list RS, št. 44/2016), 

- druga veljavna zakonodaja. 
 

2.2 Strokovne podlage 

V postopku priprave SD OPN 2 so bile upoštevane strokovne podlage, pripravljene za osnovni 
dokument in strokovne podlage s področja energetske oskrbe iz obnovljivih virov energije na 
nivoju države in občine: 
- Lokalni energetski koncept občine Loški Potok, Kisik, rešitve za trajnostni razvoj, d.o.o., 

september 2018, 
- Karta vetrnega potenciala v občini Loški Potok, Helikopter energija, Aleš Pučnik, s. p., 

2016,  
- Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Aquarius, 

avgust 2015, 
- Osnutek Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 - 

posodobitev 2017, MzI, junij 2017, 
- Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 in 

njegov dodatek s prilogami, Aquarius, junij 2017. 
 

2.3 Geodetske podlage, gospodarska javna infrastruktura in podatki o 
varovanjih  

Za pripravo SD OPN 2 so bili pridobljeni novi podatki iz Geodetske uprave RS in upravljavca 
občinskega geografskega informacijskega sistema in sicer podatki zemljiškega katastra in 
katastra stavb (julij 2018). Drugi geodetski podatki (podatki registra prostorskih enot, 
topografske karte ipd.) so bili privzeti iz osnovnega dokumenta. 
 
Podatki o prometni in drugi gospodarski javni infrastrukturi so povzeti iz osnovnega dokumenta, 
posodobljeni z novejšimi podatki iz državnih podatkovnih baz in evidenc posameznih nosilcev 
urejanja prostora ter podatkovnih baz pristojnih občinskih služb, dopolnjeni z načrtovanimi 
ureditvami iz OPN. 
 
Pri obravnavi območij, ki so zavarovana z različnimi pravnimi režimi (območja varstva gozdov, 
območja ohranjanja narave, območja varstva kulturne dediščine, vodovarstvena območja itd.), 
so bili uporabljeni uradni podatki, ki jih posamezni nosilci urejanja prostora objavljajo na svojih 
informacijskih portalih ter podatki, ki jih je Občina posebej pridobila za potrebe priprave 
prikaza stanja prostora.  
 

3  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE 

SD OPN 2 Loški Potok obsegajo: 

- dopolnitev tekstualnega dela izvedbenega dela prostorskega akta, ki podrobno opredeli 
gradnjo gradbeno inženirskih objektov glede odmikov od posestnih mej; 

- spremembo tekstualnega in kartografskega dela izvedbenega dela prostorskega akta, 
kjer so opredeljena območja, za katera je predvidenaa izvedba OPPN; 

- spremembo in dopolnitev tekstualnega dela izvedbenega dela prostorskega akta, ki 
opredeljuje, da se posegi v EUP »Hr21« izvajajo po PIP-ih; 

http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/strokovne_podlage_ve-comb.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/an_ove_2010-2020_posod-2017.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/an_ove_2010-2020_posod-2017.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/okoljsko_porocilo_an_ove_pos-2017.pdf
http://www.energetika-portal.si/fileadmin/dokumenti/publikacije/an_ove/posodobitev_2017/okoljsko_porocilo_an_ove_pos-2017.pdf
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- dopolnitev Priloge 1 k Odloku, z opredelitvijo prostorskih izvedbenih pogojev v EUP 
Op506 v odprtem prostoru z namenom izboljšanja energetske oskrbe občine. 

 

4 SPLOŠNE SMERNICE IN MNENJA NOSILCEV UREJANJA PROSTORA 

4.1 Postopek  

 

KORAKI PRIPRAVE SD OPN 2 po ZPNačrt 

sprejem Sklepa o začetku priprave SD OPN 2 

pregled splošnih smernic NUP 

priprava osnutka SD OPN 2 Sodražica in posredovanje le-tega NUP v prva mnenja 

usklajevanje prvih mnenj NUP 

pridobitev Odločbe o izvedbi CPVO 

priprava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 in posredovanje le-tega skupaj z Okoljskim poročilom (OP) NUP, 
ki sodelujejo v postopku CPVO, v mnenje o ustreznosti OP 

pridobitev Odločbe o ustreznosti Okoljskega poročila 

javna razgrnitev in javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 2 (skupaj z OP) 

priprava stališč do pripomb iz javne razgrnitve in prva obravnava na občinskem svetu 

priprava predloga SD OPN 2 ter posredovanje le-tega NUP v druga mnenja 

usklajevanje drugih mnenj NUP 

druga obravnava in sprejem na občinskem svetu 

objava dokumenta 

 
Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški 
Potok (SD OPN 2 Loški Potok) (Ur. l. RS, št. 35/17) je poleg ostalega določil, da se postopek 
izvede po skrajšanem postopku. 
 
Glede na obseg načrtovanih ureditev v drugih spremembah in dopolnitvah OPN se nosilcev 
urejanja prostora (v nadaljevanju NUP) ni zaprosilo za izdajo posebnih smernic.  
 
Na podlagi prikaza stanja prostora, splošnih smernic NUP, strokovnih podlag, usmeritev iz 
strateških aktov in razvojnih potreb je bil pripravljen osnutek SD OPN 2 in avgusta 2017 
posredovan NUP v prva mnenja.  
 
Pristojni NUP, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja, sodelujejo v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju CPVO), so v prvem mnenju podali tudi svoje mnenje 
o verjetnosti pomembnejših vplivov drugih sprememb in dopolnitev OPN na okolje z vidika 
njihove pristojnosti in sicer: 
– Zavod RS za varstvo narave, OE Ljubljana (št. 3-III-619/2-O-17/AG,KR z dne 12. 9. 

2017) meni, da SD OPN 2 ne bodo pomembno vplivale na območja naravnih vrednot, 
bodo pa pomembno vplivale na območja pomembna za biotsko raznovrstnost (ekološko 
pomembno območje Kočevsko in Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri); 

– Ministrstvo za kulturo (št. 3501-49/2017/4 z dne 14. 9. 2017) ocenjuje, da je verjetnost 
pomembnejših vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino majhna, zato izvedba celovite 
presoje na kulturno dediščino ob upoštevanju smernic in prvega mnenja ni potrebna; 
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– Ministrstvo za zdravje (št. 354-134/2017-4 Z DNE 2. 11. 2017), ki je posredovalo mnenje 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št. 354-190/17-2/256 z dne 19. 10. 2017) 
meni, da plan ne bo pomembno vplival na zdravje in počutje ljudi; 

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva (št. 350-
172/2006/36 z dne 8. 12. 2017) meni, da ni verjetno pomembnejših vplivov plana na 
okolje z vidika pristojnosti ministrstva; 

– Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje gozdarstva (št. 3401-
7/2007/28 z dne 19. 9. 2017) meni, da so smernice s področja gozdarstva v osnutku 
ustrezno upoštevane, ter da so vplivi izvedbe plana na gozd sprejemljivi; 

– Direkcija RS za vode (št. 35012-76/2017-2 z dne 9. 2. 2018) ugotavlja, da so bile 
smernice s področja upravljanja z vodami v celoti upoštevane ter da plan verjetno ne bo 
vplival na vodni režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. 

 
Na podlagi zgoraj navedenih dejstev in Zakona o splošnem upravnem postopku, ki določajo, 
da se stranka v postopku izjavi o dejstvih in okoliščinah pomembnih za odločitev, je Ministrstvo 
za okolje in prostor pozvalo (dopis št. 35409-276/2017/9 z dne 21. 2. 2018) pripravljalca 
prostorskega akta, da se izreče o ugotovljenih okoliščinah in dejstvih, ki so razlog za uvedbo 
postopka CPVO. Po podlajšanju roka za odgovor na seznanitev ter usklajevanju z Zavodom RS 
za varstvo narave, se je izvedla racionalizacija posega ter pridobila dopolnitev prvega mnenja 
Zavoda (št. 3-III-400/2-O-18/AG,KR z dne 23. 5. 2018 in št. 3-III-400/4-O-18/AG,KR z dne 
24. 7. 2018), iz katerega izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana 
območja ni treba izvesti, ker se je območje vetrnih elektrarn zmanjšalo na eno lokacijo izven 
območja neposrednega in daljinskega vpliva na varovano območje. Prav tako plan ne bo 
pomembno vplival na območja naravnih vrednot in območja pomembna za biotsko 
raznovrstnost, ker so za ekološko pomembno območje predvidene varstvene usmeritve. 
Varstvene usmeritve se navedejo v Prilogo 1 – posebni prostorski izvedbeni pogoji Odloka o SD 
OPN 2.  
 
V skladu z Odločbo MOP št. 35409-276/2017/14 z dne 13. 6. 2018 ni treba izvesti postopka 
celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana 
območja. 
 
Na podlagi prvih mnenj NUP in dopolnitev le-teh ter zgoraj navedenih odločitev je bil pripravljen 
dopolnjen osnutek SD OPN 2. Javna razgrnitev in javna obravnava sta potekali v avgustu 2018. 
Na javno razgrnjeno gradivo so bile podane štiri (4) pripombe. Občina Loški Potok je preučila 
pripombe javnosti in do njih zavzela strokovno stališče, ki ga je javno objavila in sicer na oglasni 
deski Občine Loški Potok ter spletni strani občine www.loski-potok.si. Na podlagi sprejetih 
strokovnih stališč ter upoštevanih pripomb in predlogov je pripravljen predlog SD OPN 2 
posredovan NUP v druga mnenja. 
 
Druga mnenja k predlogu SD OPN 2 je podalo 10 NUP. Zaradi dodatnega usklajevanja z MOP, 
Direktoratom za prostor, graditev in stanovanja v januarju 2019 in s tem bistvenih sprememb v 
gradivu SD OPN 2 (umik predlagane dodatne alineje v 115. členu in izločitev nekaterih 
nesmotrnih območij OPPN), se ponovno izvede (druga) javna razgrnitev in sicer v trajanju 30 
dni.  
 

4.2 Prva mnenja nosilcev urejanja prostora 

Osnutek SD OPN 2 je bil avgusta 2017 posredovan NUP v prva mnenja. Prva mnenja s 
področij, ki jih pokrivajo v skladu z zakonodajnimi pooblastili, je podalo 11 NUP. Večina na 
osnutek SD OPN 2 ni imela posebnih pripomb, nekateri NUP se na poziv niso odzvali, z drugimi 

http://www.loski-potok.si/
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(MOP, ZRSVN) so bila izvedena dodatna usklajevanja, kjer so se dorekle rešitve na odprta 
vprašanja. 
 
V spodnji preglednici je po mnenjih posameznih NUP navedena krajša obrazložitev, kako so 
bila podana izhodišča upoštevana pri pripravi SD OPN 2 in vključena v odlok ali priloge k 
odloku.  
 

ZAP. 
ŠT. 

NOSILCI UREJANJA PROSTORA ŠT. IN DATUM 

1.1 
Za področje varstva okolja 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direktorat za okolje 

Odločba št. 35409-276/2017/14 
13. 6. 2018 

V postopku priprave in sprejemanja plana, Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški 
Potok (SD OPN 2), ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje. Za plan ni treba izvesti presoje 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja. 

1.2 
Področje razvoja poselitve   
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 

35032-64/2017/9-10922-06 
27. 9. 2017 

Ministrstvo meni, da osnutek SD OPN 2 ne upošteva splošnih smernic v delu, ki se nanaša na razvoj naselij in 
razpršene poselitve ter ohranjanje prepoznavnih značilnosti prostora. Strateški del veljavnega OPN je treba 
korigirati tako, da bodo predlagane SD v skladu z izvedbenim delom. 
Gradivo SD OPN 2 se ustrezno dopolni do priprave predloga. 

2 
Za področje kmetijstva 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  
Direktorat za kmetijstvo  

350-172/2006/36 
8. 12. 2017 

Priloga 1 – posebni prostorski izvedbeni pogoji je v primeru EUP Op506, PNRP K2, dopolnjena s posebnimi merili 
in pogoji v skladu s 45. členom ZKZ-E (Ur. l. RS, št. 27/16), iz česar izhaja, da je na območjih kmetijskih zemljišč 
dopustna postavitev male VE do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35. 
Priloga 2 – vrste dopustnih gradenj pomožnih pobjektov po posameznih vrstah podrobne namenske rabe že 
upošteva splošne smernice in 45. člen ZKZ-E (Ur. l. RS, št. 27/16).  
Ministrstvo podaja tudi mnenje, da ni verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 2 Loški Potok na okolje z vidika 
pristojnosti ministrstva. 

3.1 
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

3401-7/2007/28 
19. 9. 2017 

Ministrstvo ugotavlja, da so splošne smernice s področja gozdarstva ustrezno upoštevane ter, da so vplivi izvedbe 
plana na gozd sprejemljivi. Zaradi navedenega ministrstvo daje pozitivno mnenje k osnutku SD OPN 2 Loški Potok. 

3.2 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE  
3407-30/2017 

11. 9. 2017 

Zavod izdaja k osnutku SD OPN 2 pozitivno mnenje ter ugotavlja, da so varovalni gozdovi in gozdovi s posebnim 
namenom ustrezno preneseni v SD OPN – z namensko rabo gozd. Na teh površinah niso načrtovani posegi, vplivi 
izvedbe SD OPN 2 na okolje so z vidika gozdarstva sprejemljivi.  

4 
Za področje rabe in upravljanja z vodami 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direkcija RS za vode 

35012-76/2017-2 
9. 2. 2018 

Direkcija ugotavlja, da so bile pri izdelavi osnutka SD OPN 2 v celoti upoštevane Splošne smernice s področja 
upravljanja z vodami ter, da navedeni plan verjetno ne bo vplival na okolje s stališča vpliva izvedbe plana na vodni 
režim in stanje voda ter varstvo pred škodljivim delovanjem voda. Predmetno mnenje je pozitivno. 

5 
Za področje ohranjanja narave 
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE  

3-III-619/2-O-17/AG,KR 
12. 9. 2017; 

3-III-400/2-O-18/AG,KR 
23. 5. 2018; 

3-III-400/4-O-18/AG,KR  
24. 7. 2018 

Zavod RS za varstvo narave je v prvem mnenju št.  3-III-619/2-O-17/AG,KR z dne 12. 9. 2017 menil, da SD OPN 
2 (osnutek, avgust 2017) ne bodo pomembno vplivale na območja naravnih vrednot, bodo pa pomembno vplivale 
na območja pomembna za biotsko raznovrstnost (ekološko pomembno območje Kočevsko in Osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri). Po usklajevalnih sestankih na Območni enoti Ljubljana dne, 24. 10. 2017 in 
Osrednji enoti v Ljubljani dne, 13. 4. 2018, kjer so bile dogovorjene rešitve na odprta vprašanja, se je umestitev 
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VE v prostor racionalizirala (maj, julij 2018). Na podlagi racionalizacije posega je Zavod izdal dopolnitvi prvega 
mnenja št. 3-III-400/2-O- 18/AG,KR z dne 23. 5. 2018 in št. 3-III-400/4-O-18/AG,KR z dne 24. 7. 2018 
(popravek lokacije umestitve VE), kjer so za ekološko pomembno območje Osrednje območje življenjskega prostora 
velikih zveri (ID 8000) opredeljene varstvene usmeritve, ki se navedejo v Prilogo 1 – posebni prostorski izvedbeni 
pogoji. Iz dopolnitev prvega mnenja izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja 
ni treba izvesti, ker se je območje VE zmanjšalo na eno lokacijo izven območja neposrednega in daljinskega vpliva 
na varovano območje. Prav tako plan ne bo pomembno vplival na območja naravnih vrednot in območja 
pomembna za biotsko raznovrstnost, ker so za ekološko pomembno območje predvidene varstvene  usmeritve. 

6 
Za področje varstva kulturne dediščine 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 
Direktorat za kulturno dediščino  

3501-49/2017/4 
14. 9. 2017 

Ministrstvo na gradivo osnutka SD OPN 2 ni imelo posebnih pripomb. Ocenjuje tudi, da je verjetnost pomembnejših 
vplivov izvedbe plana na kulturno dediščino majhna in izvedba celovite presoje na kulturno dediščino ob 
upoštevanju smernic in prvega mnenja ni potrebna. 

7 
Za področje energetike, URE, OVE 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 

e-sporočilo  
29. 8. 2017 

Ministrstvo je v e-sporočilu obvestilo pooblaščenca pripravljalca prostorskega akta, da na osnutek Odloka o SD 
OPN 2 nima pripomb ter, da naj se za potrebe načrtovanja občine uporabi že izdano prvo mnenje na SD OPN 1 
št. 350-1/2012-DE/668 z dne 26. 3. 2015. 
Pri pripravi SD OPN 2 so smiselno uporabljene Splošne smernice s področja energetike in lokalni energetski 
koncept.  
V skladu z Energetskim zakonom-EZ-1 (Ur. l. RS, št. 17/14) se v fazi pridobivanja mnenja Ministrstva na predlog 
SD OPN 2, vlogi priloži tudi mnenje podjetij ELES d.o.o., Elektro Ljubljana d.d. ter Plinovodi d.d.. 

8 
Za področje zdravja ljudi 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

354-134/2017-4 
2. 11. 2017 

Ministrstvo je posredovalo strokovno mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) št. 354-190/17-2/256 
z dne 19. 10. 2017, iz katerega izhaja, da je verjetno, da izvedba SD OPN 2 ne bo pomembno vplivala na zdravje 
in počutje ljudi.  
Podane so tudi smernice za nadaljnje načrtovanje umeščanja VE, ki so tudi pri pripravi SD OPN 2 smiselno 
upoštevane. 

9 
Občinska uprava 
OBČINA LOŠKI POTOK 

/ 

/ 

10 
Elektro omrežje 
ELEKTRO LJUBLJANA D.D., DE Kočevje 

01/2018 
26. 2. 2018 

NUP je k osnutku SD OPN 2 podal pozitivno mnenje – smernice so v celoti upoštevane. 

 

4.3 Sodelovanje javnosti 

4.3.1 PRVA JAVNA RAZGRNITEV 

Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka je potekala v prostorih Občine Loški Potok in sicer od 
16. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Ogled gradiva je bil možen v času uradnih ur občinske uprave. 
Na dan pričetka javne razgrrnitve je bilo gradivo objavljeno tudi v elektronski obliki na spletni 
strani občine Loški Potok. Javna obravnava je bila v torek, 21. 8. 2018 ob 13. uri na sedežu 
občine. Vsi zainteresirani so lahko podali pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu 
prostorskemu aktu na naslov Občine Loški Potok ali po elektronski pošti ali pa so jih na mestu 
razgrnitve vpisali v knjigo pripomb. Rok za podajo pripomb in predlogov je potekel zadnji dan 
razgrnitve.  
 
Na javno razgrnjeno gradivo je zainteresirana javnost podala štiri (4) pripombe. Občina Loški 
Potok je pripombe javnosti preučila in do njih zavzela strokovno stališče, ki ga je javno objavila 
in sicer na oglasni deski Občine Loški Potok ter spletni strani občine www.loski-potok.si. 
 

http://www.loski-potok.si/
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Upoštevane so bile pripombe, ki niso bile v nasprotju z osnovnimi načeli prostorskega 
načrtovanja, so spoštovale programska izhodišča, začrtana v strateškem delu osnovnega 
dokumenta OPN, so bile skladne s splošnimi smernicami nosilcev urejanja prostora in niso 
bistveno odstopale od javno razgrnjenega gradiva. 
 
4.3.2 DRUGA JAVNA RAZGRNITEV 

/ 
 

4.4 Druga mnenja nosilcev urejanja prostora 

 

ZAP. 
ŠT. 

NOSILCI UREJANJA PROSTORA ŠT. IN DATUM 

1.1 
Za področje varstva okolja 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direktorat za okolje 

/ 

/ 

1.2 
Področje razvoja poselitve   
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja 

35032-64/2017/25-10922-06 
18. 12. 2018 

 

2 
Za področje kmetijstva 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO  
Direktorat za kmetijstvo  

350-172/2006/41 
4. 1. 2019 

 

3.1 
Za področje gozdarstva, lovstva in ribištva 
MINISTRSTVO ZA KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN PREHRANO 
Direktorat za gozdarstvo, lovstvo in ribištvo 

3401-7/2007/35 
9. 1. 2019 

 

3.2 ZAVOD ZA GOZDOVE SLOVENIJE  
3407-30/2017 
20. 12. 2018 

 

4 
Za področje rabe in upravljanja z vodami 
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR 
Direkcija RS za vode 

/ 

/ 

5 
Za področje ohranjanja narave 
ZAVOD RS ZA VARSTVO NARAVE  

3-III-400/11-O-18/AG 
21. 12. 2018 

 

6 
Za področje varstva kulturne dediščine 
MINISTRSTVO ZA KULTURO 
Direktorat za kulturno dediščino  

/ 

/ 

7 
Za področje energetike, URE, OVE 
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, Direktorat za energijo 

e-pošta 
11. 12. 2018 

/ 
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8 
Za področje zdravja ljudi 
MINISTRSTVO ZA ZDRAVJE 

354-134/2017-14 
8. 1. 2019 

NIJZ-354-190/18-5/256 
7. 1. 2019 

 

9 
Občinska uprava 
OBČINA LOŠKI POTOK 

350-0002/2014-5 
31. 12. 2018 

 

10 
Elektro omrežje 
ELEKTRO LJUBLJANA D.D., DE Kočevje 

e-pošta 
12. 12. 2018 

 

 

5 OBRAZLOŽITEV IN UTEMELJITEV RAZVOJNIH POSEGOV 

5.1 Sprememba in dopolnitev 45. člena 

Za gradnjo javne gospodarske infrastrukture je bistveno, da se le-ta izvaja na zemljišču 
investitorja. Odmiki od posestnih mej pomenijo nesmotrno uporabo prostora in povečanje 
stroškov priključkov. Glede na navedeno se dopolni tekstualni del in sicer se v 45. členu doda 
nov (1.a) odstavek, ki podrobno opredeli gradnjo gradbeno inženirskih objektov glede odmikov 
od posestnih mej.  
 

5.2 Sprememba 116. člena  

Nekatera območja, ki se v veljavnem prostorskem aktu urejajo z OPPN in so komunalno že 
opremljena, predvsem pa imajo zagotovljen dostop in dovoz, se s SD OPN 2 ukinejo, območje 
pa se ureja s podrobnimi merili in pogoji iz Odloka in priloge 1 k Odloku o SD OPN 2. 
 

ZAP. ŠT. NASELJE OZNAKA EUP NAMENSKA RABA 

1 Draga Dr04 SS 

2 Draga Dr09 SK 

3 Hrib Hr16 CU 

4 Lazec La03 SK 

5 Mali Log (Žagarji) Ma13 SS 

6 Mali Log – zahod Ma15 SK 

7 Podpreska Pd05 SS 

8 Srednja vas pri Dragi Sv07 SK 

9 Travnik Ta12 SK 

 
Hkrati se s tem odpravijo tudi nekatera razhajanja v urejanju z OPPN med tekstualnim in 
kartografskim delom prostorskega akta: 
– v EUP Hr16, La03 in Pd05 je v veljavnem Odloku o OPN Občine Loški Potok določeno 

urejanje z OPPN, kartografsko pa območje OPPN ni vrisano; 
– v EUP Lp03 in Po05 v veljavnem Odlokom urejanje z OPPN ni določeno, kartografsko pa 

je OPPN vrisan. 
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5.3 Sprememba in dopolnitev 121. člena 

V območju EUP »Hr21« je bil v veljavi UN Hrib – Jug. Ker so načrtovani posegi v UN že izvedeni, 
se za nadaljnjo dopolnilno gradnjo in ureditve uporabljajo prostorski ureditveni pogoji 
opredeljeni v SD OPN Loški Potok 1. V Prilogi 1 ni predvideno urejanje tega območja z 
izvedbenim aktom UN ali OPPN. Glede na navedeno se spremeni in dopolni tekstualni del 
drugega in tretjega odstavka 121. člena, ki opredeljuje, da se posegi v EUP »Hr21« izvajajo po 
PIP-ih. 
 

5.4 Sprememba in dopolnitev Priloge 1 – opredelitev nove EUP s PIP za 
umestitev vetrne elektrarne 

9.4.1 IZHODIŠČA 

Občina Loški Potok želi izboljšati energetsko oskrbo v skladu z aktualnimi smernicami in 
direktivami, ki povečujejo delež energije iz obnovljivih virov energije (OVE).  
 
Na podlagi izdelane karte vetrnega potenciala v občini, sta bili določeni dve možni območji 
postavitve vetrnih elektrarn (VE). VE bi zgradila Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p., ki bi del 
pridobljene električne energije brezplačno namenila za obstoječa vodovodna in bodoča 
kanalizacijska črpališča, saj so zaradi razgibanega terena, stroški električne energije za 
prečrpavanje vode visoki. 
 
Predlog SD OPN 2 predvideva umestitev ene VE nazivne moči do 1 MW, na lokaciji z ugodnim 
vetrnim potencialom, v novo opredeljeni EUP Op506 v obsegu 4.409 m2, brez spremembe 
namenske rabe (PNRP K2), na kmetijskem zemljišču z boniteto 29 in dejansko rabo kmetijska 
zemljišča (ID 1000), v bližini gospodarske javne infrastrukture – elektroenergetskega daljnovoda 
in dostopne ceste ter izven neposrednega in daljinskega vpliva tako na varovana območja 
narave kot na poselitvena območja. 
 

 
Slika 2: Umestitev VE nazivne moči do 1 MW v novoopredeljeni EUP Op506 brez spremembe 
PNRP (K2) (kartografski del SD OPN 2 Loški Potok, dopolnjen osnutek, avgust 2018). 
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9.4.2 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE S STRATEGIJO PROSTORSKEGA RAZVOJA 

SLOVENIJE 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Ur. list RS, št. 76/04 in 33/07 – ZPNačrt) (v 
nadaljevanju strategija) je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. Strategija 
podaja okvir za prostorski razvoj na celotnem ozemlju države in postavlja usmeritve za razvoj v 
evropskem prostoru. Določa zasnovo urejanja prostora, njegovo rabo in varstvo. 
 
V vsebinskemu sklopu »II Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami 
za dosego ciljev prostorskega razvoja Slovenije«, v poglavju »5 Povezan in usklajen razvoj 
prometnega in poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture« strategija 
navaja, da se v okviru gradenj nove in posodabljanja obstoječe infrastrukture spodbuja 
izgradnjo tistih energetskih objektov, s katerimi se omogoča kvalitetno in zanesljivo oskrbo 
Slovenije z energijo. Pri umeščanju novih energetskih objektov v prostor se ob upoštevanju načel 
vzdržnega prostorskega razvoja zagotavlja njihovo optimalno vključenost v slovensko 
energetsko omrežje in preprečuje prekomerne vplive na prostor in okolje. 
 
V strategiji prostorskega razvoja Slovenije območja za izkoriščanje vetrnega potenciala niso 
prostorsko opredeljena oz. na kartah niso prikazana. 
 
V vsebinskem sklopu »III Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in 
lokalni ravni«, v poglavju »2 Razvoj gospodarske javne infrastrukture« in podpoglavju »2.3 
Razvoj energetske infrastrukture« strategija navaja, da se energetske sisteme razvija tako, da bo 
zagotovljena varna in zanesljiva preskrba. Pri razvoju energetskih sistemov se upošteva načela 
varstva bivalnega in drugega okolja in izboljševanja kakovosti prostora. Razvoj energetskih 
sistemov mora temeljiti na varčni in smotrni rabi prostora, ob ohranjanju in razvoju prostorskih 
potencialov za druge rabe prostora. Umeščanje energetskih objektov in naprav v prostor se 
načrtuje tako, da se, kolikor je le mogoče, upošteva značilne naravne prvine kot so gozdni rob, 
podnožje pobočij, reliefne značilnosti ter vidnost naselij in značilne vedute. Pri načrtovanju novih 
ter posodabljanju in širitvi obstoječih objektov se prednost nameni uporabi obnovljivih in okolju 
prijaznih virov energije, med katere uvrščamo tudi vetrni potencial. 
 
V podpoglavju »2.3.2 Obnovljivi viri energije in učinkovita raba energije« je navedeno, da se 
pri načrtovanju zagotavlja prednost rabe obnovljivih virov energije pred fosilnimi viri energije. 
Spodbuja se rabo obnovljivih virov energije in povečanje njihovega deleža v primarni energetski 
bilanci države. Kot obnovljivi vir energije je navedena tudi energija vetra. 
 
Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih 
virov energije, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema ter prostorskih, okoljskih in 
družbenih sprejemljivosti. 
 
Pri prostorskem umeščanju prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, v 
poglavju 2.3.3.2, je navedeno, da naj se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg 
funkcionalno tehnoloških vidikov upoštevati tudi prostorsko prilagojenost urbanemu razvoju in 
skladnost s prostorskimi možnostmi in omejitvami. Elektroenergetske koridorje se praviloma 
združuje s koridorji ostale energetske in druge infrastrukture. Na pozidanih območjih oziroma 
stanovanjskih območjih in na območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski izvedbi. 
 
V poglavju »3.3. Raba naravnih virov« strategija navaja, da so naravni viri (tla, voda, zrak, gozd, 
mineralne surovine in prostor) pomembni za prostorski razvoj države in kvaliteto bivanja, pri 
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čemer se zagotavlja tako stopnjo samooskrbe in neodvisnost države od tujih virov, ki jo je glede 
na razpoložljivost gospodarsko izkoristljivih naravnih virov, družbeno sprejemljivost izrabe in 
čim manjše okoljske vplive mogoče doseči. Zagotavlja se gospodarno, preudarno in prostorsko 
racionalno rabo naravnih virov, da se ohranjajo potenciali, obnovljivost in kvaliteta, da se 
zagotovi njihov dolgoročni obstoj in se ohranja biotska raznovrstnost, naravne vrednote in 
kulturna dediščina. Dejavnosti in prostorske ureditve se umešča v prostor tako, da se pri tem ne 
zmanjšuje možnosti za izkoriščanje ali rabo neobnovljivih naravnih virov v prihodnosti ter tako, 
da je čim manj možnosti za nastanek onesnaženj naravnih virov, ki bi lahko potencialno 
zmanjšala njihovo kvaliteto in uporabnost. Rabo prostora za posamezne dejavnosti se določa 
glede na kakovosti naravnih virov, ki jih posamezne dejavnosti pri tem potrebujejo. 
 
V vsebinskem sklopu »IV Ukrepi za izvajanje prostorske strategije«, v poglavju »2.1 Naloge in 
aktivnosti posameznih nosilcev urejanja prostora za izvajanje prostorske strategije« je navedeno, 
da nosilec urejanja prostora za področje energetike zagotavlja zanesljivo, ekonomično, 
kvalitetno in zadostno oskrbo z energijo v skladu s cilji vzdržnega prostorskega razvoja in da 
spodbuja povečanje deleža izkoriščanja OVE skladno z usmeritvami prostorske strategije. 
 
V poglavju »3 Zagotavljanje skladnosti razvojnih dokumentov in prostorskih aktov s prostorsko 
strategijo« je navedeno tudi, da se v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov med 
seboj uskladi razvojne potrebe z varstvenimi zahtevami. Podlaga za usklajevanje so analize 
razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v prostoru, v kateri se ugotovi primernost prostora 
za razvoj posameznih dejavnosti, in študije ranljivosti prostora, v kateri se ugotovi vplive 
načrtovanih dejavnosti na sestavine prostora. Za ugotavljanje primernosti, ranljivosti in 
ustreznosti prostora ter primerjalnih študij se uporabijo pravila za urejanja prostora, določena 
v predpisu, ki ureja prostorski red Slovenije. 
 
9.4.3 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE Z UREDBO O PROSTORSKEM REDU 

SLOVENIJE 

Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04) meddrugim določa tudi pravila 
za načrtovanje gospodarske infrastrukture in načrtovanje območij namenske rabe v sistemu 
gospodarske infrastrukture: 
 
»(8. člen)  
(1) Pri prostorskem načrtovanju je treba usklajevati razvojne potrebe z varstvenimi zahtevami v 
prostoru tako, da se dosega racionalna raba prostora glede na kakovost prostorskih potencialov 
za posamezne dejavnosti ter da se upošteva obstoječe kakovosti naravnih in ustvarjenih sestavin 
in prepoznavnost krajine.  
(2) Razvojne potrebe se usklajujejo z varstvenimi zahtevami na podlagi analize razvojnih 
možnosti posameznih dejavnosti v prostoru in študije ranljivosti prostora…« 
 
»(39. člen)  
(1) Pri načrtovanju gospodarske infrastrukture je treba posamezne infrastrukturne sisteme 
načrtovati tako, da je: 
– sistem uravnotežen glede na obstoječo in načrtovano poselitev; 
– sistem usklajen z ostalimi obstoječimi in načrtovanimi infrastrukturnimi sistemi; 
– sistem tvori sklenjeno in funkcionalno povezano omrežje.« 
(2) Z namenom varčne rabe prostora je treba posamezne infrastrukturne sisteme načrtovati 
tako, da se za poteke svojih tras in druge potrebne površine v čim večji meri izkoriščajo trase in 
površine drugih infrastrukturnih sistemov (skupni poteki infrastrukturnih koridorjev) ter da glede 
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na načrtovano učinkovitost infrastrukturnega sistema porabijo najmanjšo možno površino (na 
primer čim krajši poteki tras, čim večja uporaba skupnih spremljajočih površin in naprav).  
… 
(5) Načrtovanje infrastrukturnih sistemov naj z varčno in smotrno rabo prostora ohranja 
prostorski potencial za razvoj drugih rab prostora.  
(6) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da so naravne kakovosti krajine čim manj 
prizadete ter da se v čim večji možni meri omogoča povezanost ekosistemov, prehodnost ob 
selitvah živali in genska povezanost populacij rastlinskih in živalskih vrst.  
(7) Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da je zagotovljeno ohranjanje kulturne 
dediščine« ter, da so čim manj vidno izpostavljeni in da se v čim večji meri prilagajajo strukturni 
urejenosti prostora.  
»(9) Z načrtovanjem infrastrukturnih sistemov naj se prednostno zagotavlja ponovno uporabo 
opuščenih ali degradiranih območij.« 
 
»(51. člen) 
(1) Z namenom smotrne rabe prostora je treba nove energetske sisteme za proizvodnjo 
električne energije v čim večji meri načrtovati na lokacijah obstoječih sistemov in na 
degradiranih območjih proizvodn ih dejavnosti, zlasti kot: 
1. naprave, ki povečujejo izkoristek obstoječih naprav; 
2. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki nadomestijo obstoječe sisteme; 
3. nove sisteme za proizvodnjo električne energije, ki se umeščajo ob obstoječih in v čim večji 
meri izkoriščajo objekte in naprave obstoječih sistemov. 
… 
(4) Nove energetske sisteme za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije za 
lastno uporabo ali kot dopolnilno dejavnost na kmetiji je dovoljeno načrtovati tako, da: 
1. tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo; 
2. objekti in naprave energetskega sistema ne zasedajo površine, ki presega površino, zasedeno 
z objektom ali skupino objektov, ob katere se umeščajo. 
(5) Poteki načrtovanih elektroenergetskih vodov za prenos in distribucijo se morajo poleg 
prilagajanja obstoječi naravni in ustvarjeni strukturi urejenosti prostora praviloma izogibati 
vidno izpostavljenim reliefnim oblikam, zlasti grebenom in vrhovom. Poseke skozi gozd je treba 
omejiti na čim manjšo možno mero. 
(6) V poselitvenih območjih ter v območjih varstva kulturne dediščine se energetske sisteme za 
distribucijo praviloma načrtuje v podzemnih vodih.« 
 
V postopku priprave prostorskega akta se upoštevajo pravila za načrtovanje in umeščanje 
prostorskih ureditev v prostor. Splošna usmeritev, da se nove energetske sisteme za proizvodnjo 
električne energije v čim večji meri načrtuje na lokacijah obstoječih sistemov in na degradiranih 
območjih proizvodnih dejavnosti, se v primeru načrtovanja vetrnih elektrarn ne more upoštevati, 
saj je lokacija pogojena predvsem z vetrnim potencialom. V postopku priprave prostorskega 
akta se upoštevajo opredeljene usmeritve glede poteka načrtovanih elektroenergetskih vodov, 
varčne rabe prostora, skupnih potekov infrastrukturnih koridorjev, prilagajanje strukturni 
urejenosti prostora, ohranjanje prostorskih potencialov za razvoj drugih rab prostora, čim 
manjšo prizadetost naravnih kakovosti krajine in ohranjanje kulturne dediščine. 
 
9.4.4 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE Z RESOLUCIJO NACIONALNEGA 

ENERGETSKEGA PROGRAMA 

Nacionalni energetski program predstavlja slovensko vizijo ravnanja z energijo v širšem 
pomenu – je dokument koordiniranja prihodnjega delovanja ustanov, ki se ukvarjajo z oskrbo 
z energijo ter postavlja cilje in določa mehanizme za prehod od zagotavljanja oskrbe z energenti 
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in električno energijo k zanesljivi, konkurenčni in okolju prijazni oskrbi z energijskimi storitvami. 
 
V poglavju 3.2 Pregled oskrbe z energijo je navedeno, da je bil v letu 2001 delež obnovljivih 
virov energije v primarni energetski bilanci Republike Slovenije 8,8%, od tega predstavljata hidro 
energija 4,7% in biomasa 3,9%. 
 
V resoluciji je zapisano, da vetrnih elektrarn, priključenih na javno elektroenergetsko omrežje, 
kljub velikemu interesu investitorjev, v Sloveniji še ni. Na osnovi dosedanjih meritev vetra in 
meteoroloških modelov je ocenjeno, da je za izkoriščanje vetrne energije primerno celotno 
področje Primorske (primernost te regije so potrdile tudi namenske meritve v sklopu programa 
eu ecos ouverture) ter del Gorenjske in Notranjske, izključene pa niso tudi lokacije v drugih delih 
Slovenije. Vetrne elektrarne so umeščene tudi v državni prostorski plan. 
 
V poglavju 3.3.2 Učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije je navedena pravna podlaga 
za aktivno politiko na področju učinkovite rabe energije (v nadaljnjem besedilu URE) in OVE, s 
programi, ki so pripomogli k zmanjševanju energetske intenzivnosti in s tem neposredno vplivali 
na povečanje zanesljivosti oskrbe z energijo, na konkurenčnost gospodarstva in na 
zmanjševanje okolju škodljivih vplivov. 
 
V poglavju 3.3.3 Energetika in okolje je opredeljen cilj energetske politike Republike Slovenije 
– zmanjšanje okoljskih in prostorskih vplivov energetike tudi ob pričakovanem povečanju 
obsega energetskih storitev. Nove tehnologije, novi viri energije ter tehnična in organizacijska 
ustvarjalnost namreč omogočajo zmanjšanje vplivov na okolje in pogosto tudi manjše 
obremenjevanje prostora. Pri umeščanju v prostor in pri izdaji dovoljenj je treba upoštevati 
optimalno razmerje med koristmi in škodo, zato so optimalne končne odločitve možne le na 
osnovi nadaljnjega multidisciplinarnega strokovnega dela, v katerem so upoštevani tako 
gospodarnost in zanesljivost kot tudi vplivi na okolje in prostor, v nekaterih primerih pa tudi 
socialnopolitični vplivi. 
 
V poglavju 3.3.4 Energetika in prostor je navedeno, da bodo zaradi ekonomskih in tehnoloških 
potreb in okoljskih zahtev potrebni novi tehnološki objekti ali spremembe njihovega razporeda 
v prostoru. Posegi v prostor bodo potrebni zlasti zaradi večje uporabe OVE in zaradi potrebnih 
novih transportnih poti (daljnovodi, plinovodi), s katerimi se bo Republika Slovenija tesneje 
povezala v skupni evropski gospodarski prostor. 
 
V poglavju 6.1.2 Strategija oskrbe z električno energijo so opredeljeni cilji oskrbe RS z električno 
energijo: 
– zanesljiva in kakovostna oskrba z električno energijo, 
– uravnotežena diverzifikacija uporabe primarnih energetskih virov, 
– ohranjanje obstoječih lokacij za proizvodnjo električne energije, 
– ekonomsko upravičena raba OVE, 
– spodbujanje soproizvodnje, 
– promocija in vpeljava novih proizvodnih tehnologij, 
– spodbujanje domače proizvodnje električne energije znotraj dovoljenih mehanizmov in 
– skrb, da direktna uvozna odvisnost pri električni energiji ne bo presegla 25% letne porabe. 
 
V poglavju 6.2 Tehnološki razvoj in nove tehnične možnosti v energetiki pa program navaja, da 
so številne tehnologije OVE šele na začetku komercializacije in upoštevajoč dejstvo, da gre 
običajno za manjša postrojenja, so razumljivi tudi visoki investicijski stroški za te elektrarne. Kot 
primer, kako z razširjenostjo oziroma masovnostjo padajo investicijski stroški in raste tehnološka 
učinkovitost, je navedena vetrna energija, ki je danes že povsem na cenovnem nivoju 
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konvencionalnih energetskih tehnologij. Vetrne elektrarne so, od skromnih začetkov pred 15-
20 leti z močmi nekaj 10 do največ 100 kW po enoti, prišle danes na 4 MW in več po enoti. 
Danes so samo v Nemčiji postavljene vetrne elektrarne z instalirano močjo več kot 12.000 MW, 
v Španiji 4.830 MW in na Danskem 2.880 MW. 
 
V poglavju 7.2.1 Mehanizmi s področja zanesljivosti oskrbe z energijo je naveden pomen 
povečanja deleža izrabe OVE za proizvodnjo električne energije - zaradi več dejavnikov, 
predvsem pa zaradi strateške zanesljivosti pri oskrbi z električno energijo ob izrednih 
ekonomskih ali političnih razmerah ter zaradi diverzifikacije virov. Električna energija 
pridobljena iz OVE prispeva k izpolnjevanju slovenskih ciljev zmanjševanja emisij TGP in 
obveznosti izhajajočih iz Kjotskega protokola. Izgradnja takih objektov daje možnost hitrejšega 
socialnega in ekonomskega razvoja območij, kjer so postavljeni. Glede na naravne danosti in 
tehnične možnosti je potrebno spodbujati uporabo vetrne energije. 
 
V poglavju 7.2.3 Mehanizmi s področja okolja je poudarjen izreden pomen električna energije 
iz OVE za Slovenijo. OVE so domači viri in zaradi tega prispevajo k zanesljivosti oskrbe, 
ohranjanju in ustvarjanju delovnih mest ter omogočajo možnost izbire pri nakupu energije. Pri 
proizvodnji električne energije iz OVE ni emisij TGP in zato so v primerjavi s fosilnimi gorivi 
zmanjšani negativni vplivi na okolje, s tem pa so preprečene oziroma upočasnjene podnebne 
spremembe. Za povečanje deleža električne energije iz OVE na 33,6-odstotni delež bruto 
proizvedene električne energije do leta 2010, je treba vključiti vse vrste elektrarn na obnovljive 
vire energije, od velikih vetrnih do mikro sončnih elektrarn. Skupna letna proizvodnja električne 
energije iz novih elektrarn na OVE v letu 2010 bo morala biti med 1 in 1,5 TWh, odvisno od 
proizvodnje v velikih hidro elektrarnah, za kar bo treba zgraditi nove elektrarne na OVE z 
instalirano močjo od 200 do 400 MW. 
 
9.4.5 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE S STRATEŠKIM DELOM OBČINSKEGA 

PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE LOŠKI POTOK 

V strateškem delu Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (SD OPN 1) je 
opredeljeno: 
 
»(14. člen) 

(zasnova gospodarske javne infrastrukture) 
… 
(5) Ogrevanje in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije 
V Občini Loški Potok je dopustno pridobivanje toplote, proizvodnja električne energije in raba 
vseh vrst obnovljivih virov ener- gije. Pri nadaljnjem razvoju energetske oskrbe se načrtuje 
objekte za rabo obnovljivih virov energije z upoštevanjem učinkovitosti sistema in prostorske, 
okoljske ter družbene sprejemljivosti. 
 
Obnovljivi viri energije so viri energije, ki se v naravi ohranjajo in v celoti ali pretežno obnavljajo, 
zlasti pa je to energija vo- dotokov, vetra in biomase ter geotermalna in neakumulirana sončna 
energija. 
 
Pri načrtovanju gradnje novih in rekonstrukcije obstoječih objektov se za način ogrevanja 
načrtuje le uporabo obnovljivih virov energije ali soproizvodnjo toplote in električne energije z 
visokim izkoristkom. Po sprejetju lokalnega energetskega kon- cepta v Občini Loški Potok pa 
je načrtovana uporaba obnovljivih virov energije ali soproizvodnja toplote in električne energije     
z visokim izkoristkom prednostna. 
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Na območjih z redko poselitvijo se v prihodnje načrtuje predvsem individualna energetska 
oskrba in pri tem pospešuje uporabo obnovljivih virov energije. 
… 
 
(6) Učinkovita raba energije 
Učinkovita in varčna raba energije bo trajna razvojna usmeritev pri načrtovanju novogradenj, 
prenov in sanacij objektov v občini, da bi tako zmanjšali rabo energije in hkrati zagotovili 
enako ali višjo kakovost bivanja in gospodarjenja. V občini se na- črtuje prenovo naselij, 
gradnjo stanovanjskih objektov, poslovnih, proizvodnih in javnih stavb tako, da bo 
zagotovljena smotrna uporaba materialov in učinkovitejša ter varčnejša raba  energije. 
 
Učinkovito rabo energije se zagotavlja s priključevanjem objektov in naprav na ekološko čiste 
vire energije, z racionalno rabo energije in z zmanjševanjem porabe tako, da  se: 
– izbor lokacije, orientacija objektov, z ustreznimi odmiki zagotovi ustrezno  osončenje, 
– ustrezna toplotna zaščita stavb, 
– gradnja skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostna uporaba obnovljivih 

virov   energije, 
– z uporabo lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije zmanjša izgube energije pri 

prenosu in   distribuciji, 
– pri načrtovanju prenov in novogradenj objektov predvidi uporabo sodobnih izolacijskih 

materialov ter tehnološke opreme, 
– zamenjuje fosilna goriva z gorivi, ki vsebujejo manj ogljika ali z  biomaso. 

 
Učinkovitejšo rabo se zagotavlja tudi z zmanjševanjem porabe električne energije za javno 
razsvetljavo z vgrajevanjem energetsko varčnih sijalk, stikal za reguliranje polnočnega 
delovanja razsvetljave in omejevanjem na minimalno število svetlobnih teles, postavljenih zunaj 
strnjene poselitve. Pri načrtovanju in gradnji razsvetljave cest in javnih površin je potrebno 
upoštevati določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja (Uradni list RS, št. 
81/07), ki se nanašajo na porabo električne energije. 
 
Podpira se izkoriščanje potencialov obnovljivih virov energije, kot sta sončna in vetrna energija. 
Solarni in vetrni sistemi   za pridobivanje električne energije in ogrevanje se lahko umeščajo v 
območje poselitve in v neposredno bližino infrastrukturnih objektov in koridorjev tudi izven 
območja  poselitve. 
 
Dovoljena je gradnja vetrnih elektrarn oziroma posameznih vetrnic. Pred umestitvijo vetrnic v 
prostor je potrebno opredeliti območje s primerno količino in močjo vetra. Pri načrtovanju je 
potrebno obvezno upoštevati usmeritve za posege v krajino kot   je: 
– ohranjanje naravnih vrednot in značilnih krajinskih  vzorcev, 
– ohranjanje ugodnega stanja in drugih sestavin  prostora.« 
 
»(28. člen) 
(usmeritve za razvoj na posebnih območjih in ohranjanje prepoznavnosti) 
(1) Na območjih prepoznavnosti in naravnih kakovosti je treba ohranjati krajinske prvine in 
naravne procese ter rabo prostora, s katero bodo ohranjene najpomembnejše prvine 
prepoznavnosti in naravne kakovosti. 
(2) Občina bo ohranjanje prepoznavnosti krajine oziroma prostora zagotavljala na celotnem 
območju odprtega prostora. Za prepoznavnost prostora so bistvenega pomena poselitveni 
vzorec, objekti kulturne dediščine in njihov arhitekturni stil ter postavitev objektov v območjih 
samotnih kmetij. 



  
 
 

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok) 
Obrazložitev in utemeljitev 

20 

(3) Usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajin je treba vključiti v prostorske in razvojne 
programe za zagotavljanje ustre- znega razvoja kulturne krajine in druge kulturne dediščine…« 
 
9.4.6 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE Z LOKALNIM ENERGETSKIM KONCEPTOM 

OBČINE LOŠKI POTOK 

Septembra 2018 je bil posodobljen Lokalni energetski koncept občine Loški Potok, kjer je 
meddrugim podrobneje opredeljena analiza potencialov izrabe obnovljivih virov energije v 
občini.  
 
Za oceno vetrnega potenciala v občini je bila na podlagi meritev hitrosti vetra na višini 80 m 
(letno povprečje) leta 2016 izdelana Karta vetrnega potenciala v občini Loški Potok. Na karti je 
opredeljenih več potencialnih mest, kjer je smiselna postavitev vetrne elektrarne. Na lokaciji 
predvidene ureditve je vetrni potencial ugoden.  
 

 
Slika: Karte vetrnega potenciala v občini Loški Potok (Helikopter energija, Aleš Pučnik, s. p., 
2016). 
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V akcijskem načrtu LEK občine Loški Potok so navedene aktivnosti za trajnostno rabo energije v 
občini z uravnoteženo uporabo ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije 
ter z upoštevanjem primerjalnih prednosti in razvojnih prioritet občine. Eden izmed ukrepov 
predvideva realizacijo vsaj enega od potencialnih vetrnih polj, ki jih je občina idejno zasnovala 
in se zanje pripravlja potrebna dokumentacija. LEK ocenjuje, da bosta realizirani minimalno 
dve vetrnici moči 1MW. Rezultat bi bil 7.562 MWh električne energije, proizvedene iz OVE, kar 
predstavlja znižanje emisij toplogrednih plonov za 3.781 t CO2.  
9.4.7 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE S SPLOŠNIMI SMERNICAMI S PODROČJA 

RAZVOJA POSELITVE 

V splošnih smernicah s področja razvoja poselitve je opredeljeno: 
 
»2.2.4 Gradnja objektov zunaj območij naselij  
Gradnja objektov zunaj naselij, ki skladno s 44. členom ZPNačrt služijo za potrebe kmetijske, 
gozdarske in turistične dejavnosti, opravljanju lokalnih gospodarskih javnih služb (gospodarska 
javna infrastruktura), ki so namenjeni splošni rabi (lokalno grajeno javno dobro), za izvajanje 
ukrepov na področju varstva okolja, ohranjanja narave in varstva kulturne dediščine ter 
ohranjanja prepoznavnih značilnosti krajine, za namen športa in rekreacije, za rabo naravnih 
dobrin in sanacijo opuščenih območij izkoriščanja ter za namene obrambe, varstva pred 
naravnimi in drugimi nesrečami (v pristojnosti občine) mora zadoščati naslednjim merilom:  
– njihova izvedba ali uporaba ne sme biti v nasprotju z javno koristjo;  
– da je z razumnimi stroški mogoče zagotoviti komunalno opremo zemljišča;  
– ne sme povzročiti vidnega razvrednotenja prostora;  
– ne sme povzročiti škodljivih vplivov na okolje;  
– ne sme ogrožati naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine; 
– ne sme ogroziti kakovosti naravnih virov ali oteževati dejavnosti, ki so vezane na njihovo 

rabo (kmetijstvo, gozdarstvo, vodno gospodarstvo, pridobivanje mineralnih surovin).  
 

Pri gradnji objektov zunaj naselij je treba:  
– ohranjati skladnost med funkcijami določenega območja;  
– obstoječo grajeno strukturo oblikovno dopolnjevati na način, da se ohranjajo kakovostne 

prostorske strukture; 
– zagotavljati smotrno rabo prostora in umeščati objekte v bližino naselij oziroma na vidno 

manj izpostavljene površine;  
– urediti odprte bivalne in ostale zunanje površine.« 
 
Umeščena VE bo služila rabi naravnih dobrin (vetrni potencial v občini) in bo del gospodarske 
javne infrastrukture (elektroenergetski vodi), ki je namenjena splošni rabi ter zadošča naslednjim 
merilom splošnih smernic s področja razvoja poselitve: 
– izvedba in uporaba objekta bo v javno korist, saj bo del pridobljene električne energije 

brezplačno namenjen delovanju obstoječih vodovodnih in bodočih kanalizacijskih črpališč, 
saj so zaradi razgibanega terena, stroški električne energije za prečrpavanje vode visoki; 

– zemljišče namenjeno postavitvi VE je v neposredni bližini gospodarske javne infrastrukture – 
elektroenergetskega daljnovoda in dostopne ceste, zaradi česar so stroški komunalne 
opreme minimalni; 

– iz prvih mnenj nosilcev urejanja prostora, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov 
na okolje sledi, da prostorska ureditev ne bo povzročila vidnega razvrednotenja prostora in 
ali škodljivih vplivov na okolje ter, da prostorska ureditev ne bo ogrožala naravnih vrednot, 
biotske raznovrstnosti in kulturne dediščine; skladno z Odločbo Ministrstva za okolje št. 
35409-276/2017/14 z dne 13. 6. 2018 v postopku priprave in sprejemanja sprememb in 
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dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (SD OPN 2), ni treba izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje in ni treba izvesti presoje sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov na varovana območja;  

– umestitev VE ne bo ogrozila kakovosti naravnih virov ali otežila dejavnosti, ki so vezane na 
njihovo rabo (kmetijstvo, gozdarstvo) – na območju umestitve VE je trajni travnik, košnja in 
paša živali bo na območju še vedno mogoča, drugih dejavnosti pa v bližini VE ni. 

  
»2.3 OHRANJANJE PREPOZNAVNIH ZNAČILNOSTI PROSTORA  
2.3.1 Splošne usmeritve glede prepoznavnosti prostora  
SPRS podaja splošne usmeritve glede prepoznavnosti prostora Slovenije v prioriteti 6 - Vitalnost 
in privlačnost podeželja:  
»6.1 Za izkoriščanje primerjalnih prednosti podeželja se spodbuja diverzifikacijo tistih 
gospodarskih dejavnosti, ki v povezavi s kmetijstvom in gozdarstvom omogočajo ohranjanje 
poseljenosti in vitalnosti podeželja ter posredno ali neposredno prispevajo k visoki kvaliteti, 
prepoznavnosti in doživljajski privlačnosti njegove naravne in kulturne krajine.«  
 
ter v prioriteti 7 – Krepitev prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti krajine: 
»7.1 Krajino se glede na značilnosti in razvojne potenciale razvija kot naravno in kulturno 
krajino, kot urbano krajino in kot kmetijsko intenzivno krajino.  
7.2 Spodbuja se ohranjanje in kvalitetno upravljanje v območjih s prepoznavnimi naravnimi in 
kulturnimi kakovostmi v povezavi z gospodarskimi možnostmi, ki jih te posebnosti omogočajo. 
7.3 Posamezne kakovosti se določi v postopkih prostorskega načrtovanja na regionalni in 
lokalni ravni in se jih kvalitetno vključi v prostorski razvoj.«  
 
Krajinske, naselbinske in naravne značilnosti prostora se ohranja z usmerjanjem prostorskega 
razvoja tako, da prispevajo k identifikaciji prebivalcev z nacionalnim/lokalnim teritorijem, h 
kakovostnemu naravnemu in kulturnemu bivalnemu okolju ter hkrati omogočajo prostorski 
razvoj drugih dejavnosti. S prostorskim razvojem se omogoči ohranjanje biotske raznovrstnosti 
in naravnih vrednot ter povezanost ekoloških omrežij. Krajinske in naravne značilnosti 
predstavljajo potencial za razvoj specifičnih in njim prilagojenih institucij in dejavnosti 
nacionalnega pomena v pomembnejših naseljih, ki zaradi svojih krajinskih, naselbinskih in 
naravnih kvalitet postajajo prepoznavna na nacionalni ravni. Omogoči se tudi vključevanje 
kulturnih poti, ki povezujejo objekte in območja kulturne dediščine, spominskih domov, muzejev 
na prostem v turistično ponudbo.« 
 
»2.3.2 Usmeritve za ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti mest in drugih naselij  
V zvezi z arhitekturno prepoznavnostjo mest in drugih naselij je treba upoštevati naslednje 
usmeritve:  
– z oblikovanjem naselij se varuje podobo, merilo in krajinski okvir, sanira vidno degradirane 

prostore in ustvarja novo arhitekturno prepoznavnost v sožitju z obstoječimi kvalitetami 
prostora. Pri tem se spoštuje značilnosti prostora in podedovane vrednote ter naravne 
vrednote, poudarja oblikovne vrednote naselja in varuje dominantne poglede, z načrtno 
prenovo ohranja zgodovinska naselja oziroma njihove dele, zlasti tiste, ki so naselbinska 
dediščina;  

– ohranja se značilne obrise naselja ter usmerja pozornost na možnost zgostitev in zapolnitev 
urbanega tkiva; višinski gabariti naj sledijo obstoječim in se prilagodijo obstoječi strukturi; 

– prepoznava in ohranja se morfološke značilnosti, ki poudarjajo prepoznavnost mest in 
drugih naselij v skladu s krajino, v katero so umeščena in se zagotavlja razvojno kontinuiteto 
in celovitost kvalitetnih struktur (omrežje vodotokov, smeri komunikacij in regulacij ter smeri 
in konfiguracije zidave); 
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– vodne in obvodne površine v naselju se približa naselju z izboljšavo obvodnih površin, 
urejenimi pešpotmi, ozelenitvami, ustvarjanjem mikroambientov, manjših parkov, igrišč in 
podobno, kar omogoča prostočasne dejavnosti; 

– pri urejanju naselij se pozorno oblikuje območja obvoznic, vpadnic, uličnega, cestnega in 
obcestnega prostora, pomembna vozlišča, zelene površine in druge odprte površine; 

– pri načrtovanju in urejanju mest in drugih naselij se stremi k urejenemu in prostorsko 
uravnoteženemu in oblikovno skladnemu razvoju posameznega naselja tako, da se 
zagotavlja arhitekturno prepoznavnost na ravni celotnega naselja in na ravni posamezne 
funkcionalne enote ali dela naselja; 

– ohranjanje arhitekturne prepoznavnosti se izvaja z načrtnim urejanjem in prenovo naselij. Pri 
prenovi, načrtovanju, oblikovanju in urejanju naselij se upošteva ohranjeno in prepoznavno 
kulturo stavbarstva preteklih obdobij in pri tem uravnovesi sodobna tehnološka in oblikovna 
izhodišča z obstoječimi vrednotami; 

– ohranja se različnosti in posebnosti odprtega in grajenega prostora tako, da se upošteva 
topografija, originalnost, celovitost prepoznavnosti in kontinuitete prostora; 

– zaradi varovanja kakovostnih značilnosti naselij, zlasti tistih, ki so del naselbinske dediščine, 
se upošteva in ohranja njihov naselbinski videz. Odstopanje je možno le v primeru, da 
pomeni novo oblikovno in prostorsko kakovost in je ta sprejemljiva tudi iz vidika varstva 
kulturne dediščine.« 

 
»2.3.3 Usmeritve za načrtovanje v krajini  
Prepoznavnost krajine oblikujejo pestra kulturna krajina, arheološka, stavbna in naselbinska 
dediščina ter naravne vrednote z izrazitimi in prepoznavnimi lastnostmi, ki tvorijo kulturni in 
simbolni pomen ter doživljajsko vrednost krajine. Prostorske značilnosti, ki tvorijo kulturno in 
simbolno prepoznavnost določenega območja, se morajo ohranjati in na novo vzpostavljati s 
prostorskim načrtovanjem. V območja prepoznavnosti se umeščajo dejavnosti in to na način, ki 
omogoča ohranjanje in krepitev prepoznavnosti arhitekturnih in krajinskih regij, izjemnih krajin 
in varovanje kulturne dediščine.  
 
V območjih prepoznavnosti se pri umeščanju dejavnosti in prostorskih ureditev ter pri njihovem 
širjenju, oblikovanju in funkcionalni razmestitvi upošteva predvsem: 
– značilnosti posameznih krajinskih regij, ki izhajajo iz njihove rabe, funkcije in podobe 

(naravna ohranjenost, pestrost, harmoničnost, simbolni pomen naravnih in ustvarjenih 
sestavin prostora); 

– da se ohranja značilni stik naselij in odprte krajine ter kakovostnih grajenih struktur; 
– da se ohranjajo vidno privlačni deli krajine, vedute oziroma kvalitetni pogledi.  
 
Prostorske značilnosti se določajo na osnovi analiz, pripravljenih v okviru strokovnih podlag pri 
pripravi prostorskih aktov lokalnih skupnosti. Pri tem se upoštevajo že izdelane raziskave s 
področja določanja krajinskih, arhitekturnih in etnoloških regij in predpisi s področja ohranjanja 
narave in varstva kulturne dediščine.  
 
Lokalno pomembna območja prepoznavnosti se ob upoštevanju teritorialne zaključenosti 
določijo glede na: 
– številčnost in kvaliteto naravnih vrednot ter prostorsko pomembne kulturne dediščine; 
– povezanost naravnih vrednot in kulturne dediščine; 
– prisotnost izjemnih krajin; 
– prostorske značilnosti v krajini; 
– visoke doživljajske vrednosti naravnih in ustvarjenih sestavin; 
– prostorsko pomembnost in prispevek k identiteti prostora.  
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Pri načrtovanju razvoja poselitve v krajini je treba zagotoviti:  
– varstvo kulturne dediščine, ohranjanje izjemnih krajin ter kakovostnih prostorskih struktur, ki 

ohranjajo in vzpostavljajo prepoznavnost krajine; 
– ohranjanje naravnih vrednot ter preprečitev njihovega uničenja ali poškodovanja na 

območju pričakovanih naravnih vrednot, biotske raznovrstnosti, zavarovanih območij, 
habitatnih tipov, habitatnih ogroženih vrst, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju in 
drugih naravnih sestavin prostora, ki ohranjajo in vzpostavljajo naravno kakovost krajine, v 
skladu s predpisi; 

– varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, ki naj bo takšno, da se na ogrožena območja 
ne bi umeščale dejavnosti, ki te nesreče lahko povzročajo; 

– upoštevanje zatečene rabe, funkcije in podobe krajine ter potencialov krajine za krepitev 
gospodarskih in socialnih koristi; 

– da se razvoj v krajini usmerja v območja kjer so razpoložljivi vodni viri in kjer je brez večjih 
prostorskih posegov možno zagotoviti ustrezno oskrbo s pitno vodo in ustrezno varstvo pred 
škodljivim delovanjem voda; 

– da se v kar največji možni meri upošteva strukturno urejenost prostora, način povezave s 
stavbno in naselbinsko dediščino in zgodovinski razvoj območij; 

– da se v kar največji možni meri ohranjajo za posamezne krajinske regije značilni krajinski 
vzorci.« 

 

PROSTORSKI KONTEKST IN KRAJINSKE PRVINE TER OHRANJANJE ZNAČILNIH KRAJINSKIH VZORCEV 
IN DRUGIH SESTAVIN PROSTORA 

Kulturna krajina je rezultat delovanja naravnih procesov, naravne zgradbe in človekovega 
delovanja v prostoru. Je okolje in hkrati rezultat določene rabe, ki jo je izoblikovala do današnje 
podobe. Obenem je kulturna krajina tudi bivalno okolje, kar še dodatno opravičuje 
prizadevanja za njeno varstvo oziroma za doseganje in ohranjanje željenih stanj posameznih 
krajin. 
 
Prostorska ureditev je zaradi ugodnega vetrnega potenciala umeščena v višje ležeč predel 
prisojnega relativno strmega terena v severnem delu občine, kjer izrazito prevladuje krajinski 
vzorec »suha krajina kraškega hribovja«. Po reliefnih in vegetacijskih prvinah je za ta tip 
značilno, da se na prisojnih pobočjih kraške planote pojavljajo suhi travniki s vmesnimi 
cezurami višje vegetacije ali posameznih skupin grmičevja; zaradi opuščanja kmetijske rabe oz. 
pašništva pa se površine zaraščajo in prevladuje gozd. 
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Slika 1: Krajinski vzorec »suha krajina kraškega hribovja« v krajinski enoti Kraška regija notranje 
Slovenije. 
 
Širše območje umestitve VE predstavlja odprt prostor, ki ga na relativno strmem in razgibanem 
terenu v pretežni meri predstavljajo travniki s vmesnimi cezurami višje vegetacije ali posameznih 
skupin grmičevja. Cestno omrežje po katerem poteka večji del prometa v občinsko središče, 
poteka odmaknjeno od obravnavnega območja in na logistično manj zahtevnem terenu. 
Obravnavana prostorska ureditev je od roba naselja (EUP Ma01, PNRP SK) oddaljena 1.175 
m, ki ni opredeljeno kot kulturna krajina ter 1.550 m od roba območja Natura 2000, kar je 
izven daljinjskega vpliva. Zaradi odmaknjenosti od cest in poselitve se krajinski vzorec in vedute 
krajinske slike ohranjajo v kar največji možni meri. 
 
Obravnavana prostorska ureditev bo v krajino dodala (en) višinsko razpoznaven element in ne 
bo bistveno vplivala na povečanje drugih dejavnosti v okolici. Zaradi neposredne bližine 
elektroenergetskega daljnovoda, s katerim se VE povezuje in neposredne bližine dostopne ceste, 
se relief na območju umestitve VE bistveno ne bo spremenil. Podobno se z umestitvijo VE tudi 
dejanska raba prostora (kmetijske in gozdne površine) in krajinske strukture kot so omejki, 
manjše zaplate gozda, živice ipd. se ne bodo bistveno spreminjale. 
 
 

 

Slika 2: Oddaljenost prostorske ureditve od roba najbližjega naselja in območja Natura 2000 
(vektorski sloj namenske rabe prostora in gospodarske javne infrastrukture SD OPN Loški Potok 
1; vektorski sloj območja Natura 2000, ZRSVN)  
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Slika 3: Topografska slika širšega območja z lokacijo prostorske ureditve (PISO, november 
2018). 

 

INSTRUMENTI UREJANJA KRAJINE 

Instrumenti urejanja krajine so različne oblike dejavnosti, ki posredno ali neposredno vplivajo 
na spremembe v krajini. Večinoma se za urejanje krajine poslužujemo posrednih dejavnosti. 
Temeljna delitev instrumentov je na varstvene in razvojne instrumente. Razvojni instrumenti, ki 
se uporabljajo pri urejanju krajine so poleg načrtovanja prostora in presoje ter preverjanja, še 
razvojni programi in spodbude.    
 
Celostni razvojni programi za razvoj podeželja so že utečena oblika usmerjanja razvoja 
podeželja in krajine. Celovitost njihovih učinkov se zagotavlja s tem, da pri njihovem oblikovanju 
sodelujejo vsi sektorji, ki so dejavni v podeželskem prostoru.  
 
Spodbude pa pomenijo ekonomski instrument za uravnavanje neskladij med pridelovalnimi 
stroški in možnostmi dejanskega trženja proizvodov posameznih sektorjev dejavnih v krajinskem 
prostoru. S tem je mogoče doseči tudi uravnavanje družbenih razlik, zagotavljanje ustreznih 
pogojev za življenje na podeželju in omiljenje demografskih problemov. Treba je uveljaviti tudi 
spodbude kot pomoč posameznim investitorjem, ki z novimi proizvodnimi programi prihajajo v 
podeželski prostor kot obliko večanja ekonomske osnove življenja na podeželju (Marušič in 
Jančič, 1998).   
 
Pri obravnavani prostorski ureditvi sodelujejo poleg lokalne skupnosti vsi sektorji, ki so dejavni 
v občini (obrt, kmetijstvo, storitveni sektor ipd.), vključno z energetskim sektorjem, ki močno 
podpira izboljšanje energetske učinkovitosti v občini. Umestitev VE je z ekonomskega vidika del 
razvojnih programov in finančnih spodbud, ki so prisotni v širšem evropskem prostoru za 
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področje energetike – učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije. Nosilec investicije bi 
bila Lesna zadruga Loški Potok z.b.o., so.p.. 
9.4.8 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE S SPLOŠNIMI SMERNICAMI S PODROČJA 

VAROVANJA KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ 

Zakon o kmetijskih zemljiščih (Ur. l. RS, št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D) 
v 3č. členu, alineji n, določa, da lahko lokalna skupnost v prostorskem aktu lokalne skupnosti 
na območjih kmetijskih zemljišč dopusti gradnjo objektov ali posegov v prostor – mala vetrna 
elektrarna do nazivne moči 1 MW, če gre za kmetijsko zemljišče z boniteto manj kot 35. V 
skladu s splošnimi smernicami s področja varovanja kmetijskih zemljišč, za načrtovane vetrne 
elektrarne do nazivne moči 1 MW ni potrebna sprememba nemenske rabe, če gre za kmetijsko 
zemljišče z boniteto manj kot 35. 
 
9.4.9 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE S SPLOŠNIMI NARAVOVARSTVENIMI 

SMERNICAMI TER USKLAJEVANJE Z ZAVODOM RS ZA VARSTVO NARAVE 

Osnutek SD OPN 2 iz avgusta 2017 je predvideval postavitev VE nazivne moči do 1 MW v 
območju EUP Op308, brez spremembe namenske rabe (PNRP K2). 
   
Na podlagi pridobljenih prvih mnenj Ministrstva za okolje in prostor, št. 35032-64/2017/9-
10922-06 z dne 27. 9. 2017 in Zavoda RS za varstvo narave, št. 3-III-619/2-O-17/AG,KR z 
dne 12. 9. 2017 ter usklajevalnih sestankov (Ministrstvo za okolje in prostor, Ljubljana, 10. 10. 
2017; Zavod RS za varstvo narave, Območna enota Ljubljana, 24. 10. 2017, Osrednja enota 
Ljubljana, 13. 4. 2018), kjer so bile dogovorjene rešitve na odprta vprašanja, se je poseg 
racionaliziral: v prostor se umesti le ena VE nazivne moči do 1 MW, na lokaciji z ugodnim 
vetrnim potencialom, v novo opredeljeni EUP Op506 v obsegu 4.409 m2, brez spremembe 
namenske rabe (PNRP K2), na kmetijskem zemljišču z boniteto 29 in dejansko rabo kmetijska 
zemljišča (ID 1000), v bližini gospodarske javne infrastrukture – elektroenergetskega daljnovoda 
in dostopne ceste ter izven neposrednega in daljinskega vpliva na varovana območja narave in 
poselitvena območja (slika 2).  
 
Zavod RS za varstvo narave je na podlagi racionalizacije posega izdal dopolnitvi prvega mnenja 
št. 3-III-400/2-O- 18/AG,KR z dne 23. 5. 2018 in št. 3-III-400/4-O-18/AG,KR z dne 24. 7. 
2018, kjer so za ekološko pomembno območje Osrednje območje življenjskega prostora velikih 
zveri (ID 8000) opredeljene varstvene usmeritve, ki se navedejo v Prilogo 1 – posebne prostorske 
izvedbene pogoje.  
 
Iz dopolnitev prvega mnenja izhaja, da presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na 
varovana območja ni treba izvesti, ker se je območje VE zmanjšalo na eno lokacijo izven 
območja neposrednega in daljinskega vpliva na varovano območje. Prav tako plan ne bo 
pomembno vplival na območja naravnih vrednot in območja pomembna za biotsko 
raznovrstnost, ker so za ekološko pomembno območje predvidene varstvene usmeritve. 
 
9.4.10 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE S CELOVITIM PREGLEDOM POTENCIALNO 

USTREZNIH OBMOČIJ ZA IZKORIŠČANJE VETRNE ENERGIJE, STROKOVNA 
PODLAGA ZA PRENOVO AN OVE ZA OBDOBJE 2010 – 2020  

Namen strokovne podlage je bila opredelitev potencialnih območij za postavitev vetrnih 
elektrarn z močjo nad 5 MW na območju celotne Slovenije na osnovi:  
– razvojnega kriterija – zadostne povprečne hitrosti vetra,  
– varstvenih kriterijev, ki izhajajo iz omejitev na varstvenih, zavarovanih, ogroženih in drugih 

območjih, na katerih je na podlagi predpisov vzpostavljen poseben pravni režim.  

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3086
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-2468
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1075
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-1446


  
 
 

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok) 
Obrazložitev in utemeljitev 

28 

 
V zaključku strokovne podlage je na podlagi razvojnega kriterija, zadostne povprečne hitrosti 
vetra in varstvenih kriterijev, ki izhajajo iz omejitev na varstvenih, zavarovanih, ogroženih in 
drugih območij, na območju Slovenije opredeljenih 12 potencialnih območij za postavitev 
vetrnih elektrarn, med katerimi je tudi območje Velike gore, kjer je predvidena umestitev ene 
VE. 
 
V zaključku študije podajajo izdelovalci usmeritve za nadaljnje načrtovanje, pri čemer 
izpostavljajo, da predlog potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn moči nad 5 MW 
ne izključuje postavitve elektrarn z manjšo močjo še kje drugje, načelno (ne brezpogojno) pa 
naj bi se pri umeščanju izogibali:  
– območjem, ki so oddaljena manj kot 800 m od robov strnjenih naselij ter območjem velike 

gostote razpršene poselitve,  
– območjem Natura 2000 POV, območjem, pomembnim za ptice (IBA) in območjem velikih 

zveri, zavarovanim območjem,  
– območjem z večjo gostoto kulturne dediščine,  
– izjemnim krajinam na nacionalni in lokalni ravni ter krajinskim območjem s prepoznavnimi 

značilnostmi in simbolnim pomenom ter  
– najožjim varstvenim območjem virov pitne vode.  
 
Modelske ocene hitrosti vetra ne zadostujejo za oceno ekonomske upravičenosti projektov 
postavitve vetrnih elektrarn na potencialnih lokacijah, zato je treba pri nadaljnji presoji lokacij 
in pri pripravi projektov izvesti in upoštevati izmerjene hitrosti vetra na lokacijah. Šele ustrezni 
izmerjeni podatki o dejanskih hitrostih vetra na posamezni lokaciji, so lahko osnova za določitev 
števila predvidenih vetrnic v polju in izbiro najprimernejše vetrne elektrarne. Zaradi tega je 
izvedba meritev hitrosti vetra na izbranih potencialnih območjih ključna za presojo projektov.  
 
Za oceno vetrnega potenciala v občini je bila na podlagi meritev hitrosti vetra na višini 80 m 
(letno povprečje) leta 2016 izdelana Karta vetrnega potenciala v občini Loški Potok. Lokacija 
umestitve VE ima ugodni vetrni potencial in je od roba najbližjega naselja Mali Log oddaljena 
1.175 m, od roba območja Natura 2000 pa 1.550 m. 
 
9.4.11 SKLADNOST PROSTORSKE UREDITVE Z OSNUTKOM AKCIJSKEGA NAČRTA ZA 

OBNOVLJIVE VIRE ENERGIJE ZA OBDOBJE 2010 – 2020  

Slovenija je z Direktivo o spodbujanju uporabe OVE prevzela obveznost, da bomo do leta 2020 
dosegli 25% obnovljivih virov v celotni porabi energije. V skladu s tem je Vlada RS julija 2010 
sprejela Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020. 
 
Cilj na področju ogrevanja se uspešno izpolnjuje, na področju rabe električne energije pa 
Slovenija nekoliko zaostaja za predvideno dinamiko, predvsem zaradi zaostajanja investicij v 
nove proizvodne naprave. V letu 2014 je začel veljati tudi nov Energetski zakon (Uradni list RS, 
št. 17/14, 81/15, v nadaljevanju: EZ-1), ki prinaša precej sprememb, med drugim tudi na 
področju sheme spodbujanja OVE za proizvodnjo električne energije. Poleg tega so se od 
priprave AN OVE- 2010, to je bilo v letu 2009, zgodile velike spremembe, tako na energetskem 
kot gospodarskem področju, in sicer na nacionalni kot globalni ravni. Zato je bila izdelana 
posodobljena projekcija energetskih bilanc do leta 2030 na osnovi katere je posodobljen AN 
OVE (junij 2017).  
 
Ker smo že v drugi polovici obdobja do leta 2020 in ker so bili oktobra 2014 na Evropskem 
svetu sprejeti podnebno-energetski cilji do leta 2030, so v AN OVE vključene tudi projekcije 
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proizvodnje in rabe obnovljivih virov do leta 2030 ter indikativni nacionalni cilj na področju 
OVE do leta 2030 (minimalno 27 %). Za doseganje cilja do leta 2030 sta izdelana dva 
scenarija: vetrni (večja izraba vetrne energije) in sončni (večja izraba sončne energije). Med 
tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE so v programu prednostno 
obravnavane velike hidroelektrarne.  
 
Program načelno upošteva, da se prednostno izkoristi potenciale za OVE, ki so izven varovanih 
območij. Vendar pa je za doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na minimalni ravni, 
potrebno izkoristiti tudi OVE na varovanih območjih, zato so predvideni tudi projekti na območju 
Natura 2000.  
 
Za AN OVE se izvaja postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO) po direktivi 42/2001 
o presoji planov in programov na okolje. AN OVE je dopolnjen s seznamom potrebnih 
omilitvenih ukrepov iz Okoljskega poročila (Aquarius, junij 2017), zaradi doseganja ciljev 
ohranjanja narave, varstvo voda in okolja, ki jih je poročilo identificiralo.  
 
V okviru AN OVE se do leta 2030 načrtuje, da bodo za vetrne elektrarne izvedeni samo projekti 
na lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje. 
 
V AN OVE so določena potencialna območja za vetrne elektrarne nad 5 MW in hidroelektrarne 
nad 10 MW. Potencialno območje za vetrne elektrarne nad 5 MW je med drugim tudi na 
območju občine Loški Potok (Velika gora, slika 1). 
 

 
Slika 4: Potencialno območje za vetrne elektrarne nad 5 MW »Velika gora« (Okoljsko poročilo 
za AN OVE 2010-2020, posodobitev 2017, Aquarius, Ljubljana, junij 2017). 
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9.4.12 ZAKLJUČEK 

Glede na razvojne možnosti, analizo prostora in upoštevanje zahtev, je prostorska ureditev 
(umestitev VE) smiselna in utemeljena. 

 
Pri pripravi predloga prostorskega akta so bile upoštevane dodatne usmeritve ter zahteve vseh 
nosilcev urejanja prostora ter vnesene spremembe tako v obrazložitev in utemeljitev 
prostorskega akta, kot v izvedbeni del prostorskega akta. 
 
 
 


