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ZADEVA:  SPREJEM ODLOKA  SD OPN 2 LOŠKI POTOK 

 

PRAVNA PODLAGA:  

 Zakon 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), 

 Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17),  

 Pravilnik 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), 

 Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Loški Potok (SD OPN 

Loški Potok 1) (Uradni list RS, št. 44/2016), 

 Statut Občine Loški Potok (Uradni list RS, št. 41/17). 

 

PREDLAGATELJ:  Ivan Benčina, župan 

   

PRIPRAVLJAVCI:  Občinska uprava Občine LOŠKI POTOK 
  

POROČEVALEC:  Viljem Vesel 

 

OBRAZLOŽITEV: 

S strani Občine Loški Potok in posameznih investitorjev so bile podane razvojne potrebe po 

spremembah in dopolnitvah posameznih določil prostorskih izvedbenih pogojev ter 

dopolnitvah Priloge 1 v nekaterih EUP.  

Občina je aprila 2017 sprejela Sklep o začetku priprave sprememb in dopolnitev Občinskega 

prostorskega načrta Občine Loški Potok (SD OPN 2 Loški Potok) (Uradni list RS, št. 35/17). 

V povezavi z 273. členom Zakona o urejanju prostora – ZUreP-2 (Uradni list RS, št. 61/17) se 

je postopek končal na podlagi ZPNačrt. 

 

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; Karta 

vetrnega potenciala v občini Loški Potok; 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; Okoljsko poročilo za Akcijski načrt 

za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 in njegov dodatek s prilogami). 

 

SD OPN 2 Loški Potok obsegajo: 

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/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


– dopolnitev tekstualnega dela izvedbenega dela prostorskega akta, ki podrobno opredeli 

gradnjo gradbeno inženirskih objektov glede odmikov od posestnih mej (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). 

– spremembo tekstualnega in kartografskega dela izvedbenega dela prostorskega akta, 

kjer so opredeljena območja, za katera je predvidena izvedba OPPN (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 

nadalje ureja s podrobnimi merili in pogoji iz Odloka in Priloge 1; hkrati se s tem 

odpravijo tudi nekatera razhajanja v urejanju z OPPN med tekstualnim in kartografskim 

delom prostorskega akta); 

– spremembo in dopolnitev tekstualnega dela izvedbenega dela prostorskega akta, ki 

opredeljuje, da se posegi v EUP »Hr21« izvajajo po PIP-ih (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); 

– dopolnitev Priloge 1 k Odloku, z opredelitvijo prostorskih izvedbenih pogojev v EUP 

Op506 v odprtem prostoru z namenom izboljšanja energetske oskrbe občine (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 (druga kmetijska zemljišča), 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); 

– tehnične popravke. 

Pristojni NUP, ki v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja sodelujejo v postopku celovite 

presoje vplivov na okolje (Zavod RS za varstvo narave, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 

zdravje, Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje kmetijstva, Ministrstvo 

za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za področje gozdarstva, Direkcija RS za vode), so v 

prvem mnenju podali tudi svoje mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov SD OPN 2 na 

okolje z vidika njihove pristojnosti. Na podlagi teh mnenj je MOP izdal Odločbo št. 35409-

276/2017/14 z dne 13. 6. 2018 iz katere sledi, da ni treba izvesti postopka celovite presoje 

vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov na varovana območja. 

Plan ne bo pomembno vplival na območja naravnih vrednot in območja pomembna za biotsko 

raznovrstnost, ker je lokacija VE izven območja neposrednega in daljinskega vpliva na 

varovano območje, za varstvo ekološko pomembnega območja pa so predvidene varstvene 

usmeritve, ki so navedene v Prilogi 1. V Prilogi 1 so za VE prav tako navedene varstvene 

usmeritve za varovanje kmetijskih zemljišč in varovanje zdravja ljudi ter posebna merila in 

pogoji za postavitev VE.  

V postopku SD OPN 2 sta bili izvedeni dve javni razgrnitvi in sicer avgusta 2018, nato še 

februarja 2019. Na podlagi prejetih drugih mnenj NUP (vsa mnenja so pozitivna) k predlogu 

SD OPN 2, je bil pripravljen usklajen predlog za sprejem na občinskem svetu.   

 

Pripravil: 

Viljem Vesel                                                                            Župan: Ivan Benčin 


