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STALIŠČE DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI
PODANIH V ČASU JAVNE RAZGRNITVE IN JAVNE OBRAVNAVE
V POSTOPKU PRIPRAVE
SPREMEMB IN DOPOLNITEV OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA
OBČINE LOŠKI POTOK (SD OPN 2 LOŠKI POTOK)
Na podlagi 53. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08-ZVO1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl.
US in 14/15 – ZUUJFO, v nadaljnjem besedilu: ZPNačrt) je župan Občine Loški Potok dne, 27.
6. 2017 sprejel Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega
načrta Občine Loški Potok (krajše: SD OPN 2 Loški Potok) (Uradni list RS, št. 25/17).
Skladno s 50. členom ZPNačrt, mora občina v postopku priprave občinskega prostorskega
načrta ali njegovih sprememb in dopolnitev omogočiti sodelovanje javnosti, ki določa, da ima
javnost pravico dajati pripombe in predloge na dopolnjen osnutek prostorskega akta. Šesti
odstavek 50. člena pa določa, da občina preuči pripombe in predloge javnosti ter do njih
zavzame stališče.
Sprejme se Stališče do pripomb in predlogov javnosti (v nadaljnjem besedilu: stališče), podanih
v času druge javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka SD OPN 2 Loški Potok.
Javna razgrnitev je potekala v prostorih Občine Loški Potok in sicer od 7. 2. 2019 do 8. 3. 2019.
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. Javna
obravnava je bila 12. 2. 2019 v prostorih Občine Loški Potok. V času javne razgrnitve so lahko
vsi zainteresirani podali pisne pripombe in predloge k razgrnjenemu prostorskemu aktu na
naslov občine 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.
Občina Loški Potok je pripombe in predloge javnosti preučila in do njih zavzela stališče, ki se v
skladu z ZPNačrt objavi na krajevno običajen način ter na svetovnem spletu, na spletni strani
občine.
Stališče je pripravljeno v skladu z:
 Uredbo o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 –
ZUreP-2),
 Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 –
ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2),
 Zakonom o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09,
80/10 – 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),
 Pravilnikom 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),
 Zakonom o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 –
ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 –
ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17 – GZ, 21/18 – ZNOrg in 84/18 ZIURKOE),
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 Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06
– ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B, 46/14, 21/18 – ZNOrg in 31/18)
 ter drugimi področnimi predpisi.
V nadaljevanju je stališče do pripomb podano v obliki obrazca.

VLAGATELJ

Zaradi varovanja osebnih podatkov, imena in priimki pripombodajalcev
niso javno objavljeni, zato so pripombe označene z zaporedno številko
pripombe, kot je bila podana v času javne razgrnitve. V kolikor ne veste,
katera je vaša zaporedna številka pripombe oziroma iz vsebine stališča
ne morete razbrati, da gre za vašo pripombo, se obrnite na Občino Loški
Potok, kjer vam bodo posredovali zaporedno številko vaše pripombe.

ZAP.
ŠT.
PRIPOMBE OPIS PRIPOMBE/PREDLOGA Način podane pripombe, datum. Kratek povzetek vsebine pripombe.

Obrazložitev stališča.
STALIŠČE PRIPRAVLJAVCA Pripomba se upošteva. / Pripomba se ne upošteva. / Pripomba se
Z OBRAZLOŽITVIJO
delno upošteva. / Pripomba se pogojno upošteva. / Podana je
obrazložitev.
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e- pošta, 8. 3. 2019
Pripomba 1 nasprotuje gradivu dopolnjenega osnutka SD OPN 2,
izdanim mnenjem nosilcev urejanja prostora (NIJZ, ZRSVN, MOP)…
Iz dopisa je mogoče razbrati splošno nasprotovanje umeščanju
vetrnih elektrarn kjerkoli v prostor in ne konkretnih predlogov na SD
OPN 2.
Stranski udeleženci iz prvega odstavka 153. člena ZVO-1 so mogoči v
postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja oziroma dovoljenja.
Načrtovana prostorska ureditev, umestitev VE, temelji na
razvojnem konceptu lokalne skupnosti in pripravljenih strokovnih
podlagah s področja energetske oskrbe iz obnovljivih virov
energije na nivoju države (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) 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) ter
upošteva strokovne kriterije umeščanja posegov v prostor, ki
temeljijo na zakonodaji s področja prostorskega načrtovanja
oziroma urejanja prostora, kmetijskih zemljišč, varstva okolja,
ohranjanja narave in kulturne dediščine ter varovanja
človekovega zdravja.
Skladnost prostorske ureditve je v obrazložitvi prostorskega akta
utemeljena s Strategijo prostorskega razvoja Slovenije, z Uredbo o
prostorskem redu Slovenije, z Resolucijo nacionalnega energetskega
programa, s strateškim delom OPN Občine Loški Potok, s splošnimi
smernicami s področja razvoja poselitve, s splošnimi smernicami s
področja varovanja kmetijskih zemljišč, s splošnimi naravovarstvenimi
smernicami, s Celovitim pregledom potencialno ustreznih območij za
izkoriščanje vetrne energije, ki je strokovna podlaga za prenovo AN
OVE za obdobje 2010-2020 in z osnutkom AN OVE 2010-2020.
Pri pripravi prostorskega akta so bila pridobljena mnenja nosilcev
urejanja prostora, ki v skladu s predpisi urejajo varstvo okolja in
varovanje zdravja ljudi ter sodelujejo v postopku celovite presoje
vplivov na okolje; in odločba Ministrstva za okolje in prostor, da za
SD OPN 2 ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje
in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja;
ter upoštevane in v izvedbeni del prostorskega akta so bile
vnesene vse dodatne usmeritve in zahteve vseh nosilcev urejanja
prostora.
Po Uredbi o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) je VE
energetski objekt. Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS,
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št. 71/11 – UPB, 58/12, 27/16 in 27/17 – ZKme-1D in 79/17) 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
(zemljišče ima boniteto 29). 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.
Lokacija umestitve VE je od roba najbližjega naselja (ni opredeljeno
kot kulturna krajina), oddaljena 1.175 m, ter od roba območja Natura
2000 1.550 m, kar je izven daljinjskega vpliva. Zaradi
odmaknjenosti od cest in poselitve ter postavitve le enega višinsko
razpoznavnega elementa, se krajinski vzorec, krajinske strukture
kot so omejki, manjše zaplate gozda, živice ipd. in vedute krajinske
slike ohranjajo v največji možni meri.
Zaradi umestitve ene VE, naravni viri in potenciali ter dejavnosti
(turistična…), ki so vezane na njihovo rabo, ne bodo ogroženi. Na
območju umestitve VE je trajni travnik, košnja bo še vedno mogoča,
ostalih dejavnosti pa v bližini VE ni.
Izvedba in uporaba objekta bo v javno korist, del pridobljene
električne energije bo brezplačno namenjen delovanju obstoječih
vodovodnih in bodočih kanalizacijskih črpališč, saj so zaradi
razgibanega terena stroški električne energije za prečrpavanje vode
visoki.
Podana je obrazložitev.

Hrib – Loški Potok, marec 2019
Številka: 350-0002/2014-08

Župan
Ivan Benčina, l. r.
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