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I. TEKSTUALNI DEL

1 UVOD

1.1 Predmet in namen pobude

Predmet pobude za pripravo državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: pobuda) je 
gradnja sončne elektrarne Zlatoličje - Formin (v nadaljnjem besedilu: SE Zlatoličje - Formin) s 
spremljajočimi prostorskimi ureditvami. Predvidena je postavitev sončnih elektrarn na brežinah 
derivacijskih kanalov hidroelektrarne (v nadaljnjem besedilu: HE) Zlatoličje in HE Formin.

V skladu s 50. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: 
ZUreP-2) spadajo elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW ali več med prostorske 
ureditve državnega pomena s področja energetske infrastrukture. Prostorske ureditve državnega 
pomena država načrtuje z državnimi prostorskimi načrti (v nadaljnjem besedilu: DPN) po določbah 
ZUreP-2. Pobudnik priprave DPN je Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo, v čigar 
delovno področje spada prostorska ureditev, ki je predmet pobude.

Namen pobude je na osnovi analize javno razpoložljivih podatkov in strokovnih podlag utemeljiti 
predlog izvedljive variantne rešitve z opredelitvijo območja. Tako pripravljena pobuda predstavlja 
osnovni prostorski dokument za obravnavane prostorske ureditve v fazi odločanja o pripravi 
načrta. 

V skladu z ZUreP-2 ministrstvo pristojno za prostor (v nadaljnjem besedilu: pripravljavec) popolno 
in utemeljeno pobudo objavi v javno informacijskem sistemu in o tem obvesti pristojne nosilce 
urejanja prostora.

Nosilci urejanja prostora podajo, v roku 30 dni od objave pobude, konkretne smernice in podatke s 
katerimi razpolagajo. Nosilci, ki sodelujejo v postopku celovite presoje vplivov na okolje v tem času 
podajo svoje mnenje, ali je treba izvesti celovito presojo oziroma presojo sprejemljivosti ter 
predlagajo obseg in natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko poročilo.

Prav tako se v tem času omogoči javnosti, da poda svoje predloge in pripombe na javno 
razgrnjeno pobudo.

Pridobljene smernice nosilcev urejanja prostora se skupaj s pridobljenimi podatki in predlogi 
javnosti analizira v t.i. analizi smernic. Ministrstvo, pristojno za okolje na podlagi mnenj nosilcev 
urejanja prostora odloči, ali je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje oziroma presojo 
sprejemljivosti.

Pobudnik zagotovi načrt sodelovanja javnosti in ga uskladi s pripravljavcem.

Pripravljavec pripravi in s pobudnikom uskladi časovni načrt postopka priprave državnega 
prostorskega načrtovanja.

Pripravljavec pripravi sklep, s katerim dovoli izvedbo postopka državnega prostorskega 
načrtovanja ali jo z obrazložitvijo zavrne.

Pobuda je pripravljena v skladu z ZUreP-2 in ob smiselnem upoštevanju Pravilnika o vsebini, obliki 
in načinu priprave državnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. Uradni list RS, 
št. 99/07, 80/10 – ZUPUDPP in 106/11; v nadaljnjem besedilu: pravilnik). 

1.2 Opredelitev prostorske ureditve – investicije

 Investitor prostorske ureditve je družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna 170, 
2000 Maribor.

 Upravljavec prostorske ureditve bo predvidoma družba Dravske elektrarne Maribor d.o.o., 
Obrežna 170, 2000 Maribor.

 Investitor DEM d.o.o., Maribor ni uporabnik sredstev javnih financ.

Komentar [TG1]:  Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, 
št. 61/17 ,v nadaljnjem besedilu

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-4913
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4305
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-4696
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
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 Opredelitev gradnje: pridobljeno je energetsko dovoljenje za skupno instalirano moč do 31,1 
MWp.

a) V skladu z ZUreP-2 sodi načrtovana ureditev med ureditve državnega pomena 
(elektrarne z nazivno električno močjo najmanj 10 MW);

b) V skladu z Uredbo o razvrščanju objektov (Uradni list RS, št. 37/18) sodi načrtovana 
ureditev med zahtevne objekte:

 2 Gradbeni inženirski objekti 
 23 Industrijski gradbeni kompleksi 
 2302 Elektrarne in drugi energetski objekti
 23020 Elektrarne in drugi energetski objekti (električna moč na pragu nad 5 

MW).

Priključevanje na obstoječe elektroenergetsko omrežje:
Na lokaciji HE Zlatoličje je predvidena postavitev petih segmentov, od tega treh segmentov na 
zunanji brežini dovodnega kanala ter dva segmenta na notranji brežini odvodnega kanala. 
Segment 5 se sicer v prostor umešča v ločenem postopku, je pa potrebna njegova vključitev v 
DPN za končno stanje priključevanja na električno omrežje. 
Na lokaciji HE Formin je predvidena postavitev šestih segmentov, od tega treh segmentov na 
zunanji brežini dovodnega kanala in treh segmentov na notranji brežini odvodnega kanala.
Za vsak segment se predvidi transformacija na srednjenapetostni nivo s transformatorsko 
postajo 0,4/20 kV. Transformatorske postaje se povežejo s kablovodom.
Obe lokaciji se priključita na 110 kV prenosno omrežje. Na obeh lokacijah HE je načrtovana 
obnova 110 kV stikališča, kjer bo pripravljen tudi priključek za sončno elektrarno. 
Srednjenapetostni kablovodi na obeh lokacijah bodo potekali med posameznimi segmenti po 
kroni derivacijskih kanalov do 110 kV stikališča, ki se na obeh lokacijah nahaja neposredno ob 
elektrarnah.

1.3 Postopek priprave državnega prostorskega načrta in sodelovanje javnosti

Za pripravo državnega prostorskega načrta za gradnjo sončne elektrarne Zlatoličje - Formin se 
izvede postopek priprave DPN v skladu z določili od 84. do 92. člena ZUreP-2.  
Osnutek časovnega načrta iz 85. člena ZUreP-2 je opredeljen v poglavju 3.5.2, osnutek načrta 
sodelovanja javnosti pa v poglavju 3.5.3.

1.4 Opredelitev ciljev prostorske ureditve

Osnovni cilj načrtovane prostorske ureditve je izgradnja sončnih elektrarn ter s tem prispevati k 
izpolnjevanju ključnih ciljev nacionalne energetske politike, to je k zanesljivi, trajnostni in 
konkurenčni oskrbi z energijo ter povečanju oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije. Za 
zanesljivo oskrbo države je treba zagotoviti dobro razvita in zanesljiva omrežja in čezmejne 
povezave, primerno razpršitev virov in dobavnih poti ter določeno mero samooskrbe in 
skladiščenja, kjer je to okoljsko in ekonomsko upravičeno. Okoljski cilji so vezani na skupna 
prizadevanja za zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov v ozračje, zato je potrebno zagotavljanje 
rabe obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije, diverzifikacija primarnih virov energije, okoljska 
sprejemljivosti pri pridobivanju, proizvodnji, transportu in rabi vseh vrst energije.

Cilj načrtovanega projekta je preveritev in izraba potencialnih lokacij na področju HE Zlatoličje in 
HE Formin (obstoječi dovodni in odvodni kanali) za proizvodnjo električne energije iz energije 
sonca in njeno uporabo ter s tem povečanje fleksibilnosti proizvodnje DEM.
Temeljni cilji sončne elektrarne Zlatoličje – Formin so:
 izgradnja sončnih elektrarn, ki bodo imele najmanjše možne vplive na okolje in obstoječo 

infrastrukturo;
 povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energijo;
 povečanje samozadostnosti oskrbe z električno energijo
 povečanje diverzifikacije virov pri proizvodnji električne energije in
 povečanje deleža električne energije iz obnovljivih virov energije.

Komentar [TG2]:  Je to del pobude ali ne? Obrazložiti .
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1.5 Skladnost prostorske ureditve z nacionalnimi programi, strategijami in drugimi 
razvojnimi akti in dokumenti

1.5.1 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije; 
Uradni list RS, št.  76/04, 33/07 – ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3; v nadaljnjem 
besedilu: SPRS) je temeljni državni dokument o usmerjanju razvoja v prostoru. 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 razdelku II Zasnova prostorskega razvoja Slovenije s prioritetami in usmeritvami za dosego 
ciljev prostorskega razvoja Slovenije je v poglavju 5 (Povezan in usklajen razvoj prometnega in 
poselitvenega omrežja ter izgradnja gospodarske javne infrastrukture) navedeno, 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 sončnega potenciala niso 
prostorsko opredeljena oz. na kartah niso prikazana. 

V razdelku III Razvoj prostorskih sistemov z usmeritvami za razvoj na regionalni in lokalni ravni je 
v poglavju 2 Razvoj gospodarske javne infrastrukture, podpoglavju 2.3 Razvoj energetske 
infrastrukture navedeno, da se energetske sisteme se 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 sončni 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, da se poveča njihov delež v primarni energetski 
bilanci države. Kot obnovljivi vir energije je navedena tudi sončna energija. 

Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije se načrtuje objekte za rabo obnovljivih virov 
energije, z upoštevanjem učinkovitosti izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene 
sprejemljivosti. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3397
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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SLIKA 1: Usmeritve za razvoj energetskih sistemov (OdSPRS, Ur. l. RS, št. 76/04)

Pri nadaljnjem razvoju proizvodnje električne energije v poglavju 2.3.3.1 načrtuje objekte za rabo 
obnovljivih virov energije, kot so veter, geotermalna energija in drugi, z upoštevanjem učinkovitosti 
izbranega sistema in prostorske, okoljske ter družbene sprejemljivosti.
Pri prostorskem umeščanju prenosnega in distribucijskega elektroenergetskega omrežja, v 
poglavju 2.3.3.2, navaja, da se proučijo najugodnejši poteki tras, ki morajo poleg funkcionalno 
tehnoloških vidikov upoštevati 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 je navedeno, da so naravni viri (tla, voda, zrak, gozd, 
mineralne surovine in prostor) pomembni za prostorski razvoj države in kvaliteto bivanja, pri 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 razdelku IV Ukrepi za izvajanje prostorske strategije je pod točko 2.1 (Naloge in aktivnosti 
posameznih nosilcev urejanja prostora za izvajanje prostorske strategije) v 13 odstavku med 
drugim 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 razdelku IV je pod točko 3 (Zagotavljanje skladnosti razvojnih dokumentov in prostorskih aktov s 
prostorsko strategijo) tudi navedeno, da se v postopkih priprave in sprejemanja prostorskih aktov 
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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.

V postopku priprave je prenova SPRS (Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050. MOP. 
osnutek dokumenta v javni razpravi od 15. januarja 2020 do 15 marca 2020; v nadaljnjem 
besedilu: osnutek SPRS 2050), ki med drugim podaja tudi usmeritve za razvoj energetske 
infrastrukture v podporo prehodu v nizkoogljično družbo (poglavje 6.2), saj je oskrba z energijo 
ena od ključnih potreb gospodarstva in skupnosti v urbanih in podeželskih območjih. 
Osnutek SPRS 2050 poudarja, da se pri načrtovanju prostorskega razvoja zagotavlja prednostno 
rabo obnovljivih virov energije pred fosilnimi viri energije. V luči povečevanja deleža obnovljivih 
virov energije se v skupni energetski bilanci med drugimi prednostno izkoristi možnosti, ki jih 
omogoča posodobitev obstoječih energetskih objektov na obnovljive vire s sodobnejšo tehnologijo 
za pridobitev oziroma koriščenje dodatnega potenciala obnovljivih virov energije in izboljšanje 
energetske učinkovitosti ter zmanjšanje vplivov tovrstnih objektov na okolje.
Prednostna območja za rabo sončne energije so območja stavbnih zemljišč, zlasti strehe in fasade 
objektov, infrastrukturnih objektov, zlasti parkirišča, cestni in železniški koridorji ter javna 
razsvetljava in razvrednotena območja v okviru njihove sanacije, zlasti opuščena območja 
pridobivanja mineralnih surovin, odlagališča odpadkov, v kolikor je taka oblika sanacije 
sprejemljiva z varstva okolja in narave ter ohranjanjem prepoznavnosti krajine. Pri določitvi 
prednostnih območij za rabo sončne energije na stavbnih zemljiščih se upošteva usmeritve 
varstva kulturne dediščine, upošteva pa se tudi varstvo naselbinske in arhitekturne 
prepoznavnosti.
Prostorske možnosti in omejitve za rabo sončne energije na stavbnih zemljiščih, infrastrukturnih 
objektih in razvrednotenih območjih se podrobneje preverijo v regionalnih in lokalnih energetskih 
konceptih ter ob upoštevanju drugih pogojev in omejitev s področja kulturne dediščine, varstva 
narave, bivalnega okolja, prepoznavnosti krajine ter sprejemljivosti v lokalnem okolju določijo v 
prostorskih aktih na regionalni in lokalni ravni.

1.5.2 Prostorski red Slovenije

Prostorski red Slovenije (Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS,  122/04, 33/07 – 
ZPNačrt, 61/17 – ZUreP-2 in 199/21 – ZUreP-3) določa tudi pravila za načrtovanje gospodarske 
infrastrukture in načrtovanje območij namenske rabe v sistemu gospodarske infrastrukture.
 6. člen: Pri usmerjanju prostorskega razvoja in z njim povezanih prostorskih ureditev morajo 

nosilci urejanja prostora zagotavljati vzdržen prostorski razvoj;
 8. člen: 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. Razvojne potrebe se usklajujejo z 
varstvenimi zahtevami na podlagi analize razvojnih možnosti posameznih dejavnosti v 
prostoru in študije ranljivosti prostora;

Pri načrtovanju gospodarske infrastrukture (38. člen) 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.

39. člen: 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 na 
načrtovano učinkovitost infrastrukturnega sistema porabijo najmanjšo možno površino (na primer 
čim krajši poteki tras, čim večja uporaba skupnih spremljajočih površin in naprav). Načrtovanje 
infrastrukturnih sistemov naj z varčno in smotrno rabo prostora ohranja prostorski potencial za 
razvoj drugih rab prostora. Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da so naravne kakovosti 

Komentar [TG3]:  ne gre za prenovo SPRS ampak za novo 
SPRS 2050;
- JR je bila do 27. in ne do 15. marca (je bila podaljšana); 
predlog (mar 2022) (SPRS je trenutno v fazi pridobivanje 
pozitivne odločbe glede sprejemljivosti vplivov plana na okolje 
in v neformalni medresorski).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-5064
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-1761
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-2915
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3971
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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. 
Infrastrukturne sisteme naj se načrtuje tako, da je zagotovljeno ohranjanje kulturne dediščine, da 
so čim manj vidno izpostavljeni in da se v čim večji meri prilagajajo strukturni urejenosti prostora. Z 
načrtovanjem infrastrukturnih sistemov naj se prednostno zagotavlja ponovno uporabo opuščenih 
ali degradiranih območij.

51. člen: 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 proizvodnih 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.

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.

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.

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 sončne 
elektrarne HE Zlatoličje in HE Formin v celoti upošteva, saj se je ta umešča na objekte 
vodne infrastrukture, namenjene proizvodnji električne energije (umestitev na brežine 
obstoječih odvodnih in dovodnih kanalov, ki služijo HE).
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.

1.5.3 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije

Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: 
NEPN), je pod št. 35400-18/2019/22 dne 28. 2. 2020 sprejela Vlada Republike Slovenije.

Slovenija je pri pripravi NEPN pretehtala predhodno sprejeti cilj iz SRS 2030, ki je 27-odstotni 
delež OVE do leta 2030, in je na podlagi posodobljenih strokovnih podlag, predhodnega javnega 
posvetovanja, celovite presoje vplivov na okolje in ob čim večjem upoštevanju priporočil Komisije 
ter posebnih nacionalnih okoliščin določila razvojno naravnani in uresničljiv nacionalni delež OVE 
ter sektorske cilje do leta 2030.

V NEPN je med drugim podana pomembna ugotovitev, da se poleg zahtevnih postopkov 
umeščanja v prostor nasprotovanje nadaljnji izrabi hidroenergije in vetrne energije v Sloveniji krepi 
tudi v nekaterih lokalnih skupnosti, splošni javnosti in delih nevladnega sektorja. Zastavljeni cilj 27-
odstotni delež OVE v letu 2030 samo z izvedbo projektov izven Nature 2000 oziroma projektov, 
katerih vpliv na okolje bo verjetno ocenjen kot nebistven, ne bo dosežen. Da bi dosegli ta cilj, bo 
treba izvesti tudi projekte izgradnje HE in vetrnih elektrarn (VE), za katere je verjetno, da bo njihov 
vpliv na naravo ocenjen kot bistven in bo zato potreben postopek prevlade drugega javnega 
interesa nad javnim interesom ohranjanja narave. Brez učinkovitih okoljskih ukrepov, ki bodo 
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upoštevali uspešno izvedene odločitve o izjemah po EU-zakonodaji s področja voda in varstva 
narave, izvedba teh projektov ne bo mogoča.  

Ključni cilj prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je še nadalje zagotavljati ravnotežje med 
tremi temeljnimi cilji energetske politike, ki so: (1) čim manjši vplivi na okolje, (2) ustrezna 
zanesljivost oskrbe in (3) konkurenčna oskrba z energijo. 

Temelj razmerij med posameznimi viri bodo dolgoročna ocena o zagotavljanju virov, konkurenčna 
cena končnega produkta, prostorska ter okoljska sprejemljivost in trajnostni vidik. Eden ključnih 
ciljev, ki izhajajo iz NEPN je vsaj 75 % oskrba z električno energijo iz virov v Sloveniji do leta 2030 
in do leta 2040 ter zagotavljanje ustrezne ravni zanesljivosti oskrbe z električno energijo.

1.5.4 Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050

Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 119/21; v 
nadaljnjem besedilu: ReDPS50) med drugim določa definicijo energije iz obnovljivih virov (v 
nadaljnjem besedilu: OVE), ki pomeni energijo iz obnovljivih nefosilnih virov, in sicer vetrno, 
sončno (sončni, toplotni in sončni fotovoltaični viri) in geotermalno energijo, energijo okolice, 
energijo plimovanja, valovanja in drugo energijo oceanov, vodno energijo, ter energijo iz biomase, 
deponijskega plina, plina, pridobljenega z napravami za čiščenje odplak, in bioplina.

Z 21,14-odstotnim deležem OVE v bruto končni rabi energije v letu 2018 je Slovenija pod letno 
ciljno vrednostjo in je od 25-odstotnega ciljnega deleža v letu 2020 oddaljena še za 3,9 odstotne 
točke. Od leta 2010, ko je bil sprejet Akcijski načrt za obnovljive vire energije 2010–2020, se je 
delež OVE povečal le za 0,9 odstotne točke. Težave pri doseganju indikativnih sektorskih ciljev 
OVE po Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 v letu 2020 so v 
prometu (doseženih 5,5 %, cilj za leto 2020 je 10 %) in proizvodnji električne energije (doseženih 
32,2 %, cilj 39,3 %).

V skladu z ReDPS50 bo Slovenija nadalje spodbujala vire, ki jih že izkorišča tradicionalno, 
vzpostavljala pa bo tudi pogoje za izkoriščanje širokega nabora OVE (sončno, vodno, 
geotermalno, vetrno energijo in energijo lesne biomase idr.), vse to skladno z načeli in zahtevami 
okoljske in varstvene zakonodaje. Spodbujala bo razvoj znanja, proizvodnjo tehnologij ter storitev 
za izkoriščanje (pretvorbo) OVE in v podporo razvoju OVE, zlasti ukrepe za medsebojno 
povezovanje energetskih sistemov in boljše povezovanje oziroma integracijo OVE v omrežje in za 
shranjevanje energije, in prodor rešitev na izvozne trge.

Povečala bo svoje ambicije glede izkoriščanja vetrne energije in razvila programe za vključitev 
lokalnih skupnosti v ta razvoj.

1.5.5 Energetski zakon 

Pobuda za pripravo DPN je utemeljena tudi v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 60/19 – 
uradno prečiščeno besedilo, 65/20, 158/20 – ZURE, 121/21 – ZSROVE, 172/21 – ZOEE in 204/21 – ZOP; 
v nadaljnjem besedilu: EZ-1), v katerem so med cilji na področju oskrbe in rabe energije (5. člen 
EZ-1) navedeni tudi naslednji cilji: 

 večja proizvodnja in raba OVE, 
 prehod na nizkoogljično družbo z uporabo nizkoogljičnih energetskih tehnologij. 

EZ-1 med temeljnimi načeli na področju OVE izpostavlja tudi ukrepe za zagotavljanje novih 
zmogljivosti za oskrbo z energijo iz obnovljivih in nizkoogljičnih virov (7. člen EZ-1), ki imajo pri 
primerljivih stroških, upoštevanih v življenjski dobi naprave, prednost pred zagotavljanjem novih 
zmogljivosti za oskrbo z energijo iz drugih virov. K temu je v 15. členu EZ-1 dodano tudi načelo 
spodbujanja deleža obnovljivih in drugih nizkoogljičnih virov energije s strani države in lokalnih 
skupnosti. V 20. členu EZ-1 je nadalje raba OVE in nizkoogljičnih virov energije navedena kot eden 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2673
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-0977
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-2762
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-2570
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-3349
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4149
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izmed ciljev energetske politike Slovenije, s spodbujanjem katerega se zagotavlja doseganje 
zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe države z energijo. 

1.5.6 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije 

Načrtovana pobuda za pripravo DPN je utemeljena tudi v Zakonu o spodbujanju rabe obnovljivih 
virov energije (Uradni list RS, št. 121/21; v nadaljnjem besedilu: ZSROVE), ki v 46. členu določa, 
da je treba pri načrtovanju, projektiranju in omejevanje rabe energentov v prostoru dati prednost 
OVE pred fosilnimi viri energije in da je pri omejevanju energentov treba upoštevati tudi druge 
okoljske politike in njihove zahteve. Iz 47. člena ZSROVE med drugim tudi izhaja, da morajo 
državni organi, organi občin in nosilci javnih pooblastil pri pripravi in sprejemanju prostorskih akrov, 
določanju pogojev in izdajanju mnenj v postopkih prostorskega načrtovanja, ki se nanašajo na 
gradnjo in obnavljanje energetske infrastrukture, vključno z omrežji za električno energijo, na 
državni in lokalni ravni spodbujati vključevanje in uvajanje energije iz OVE, pri čemer morajo 
upoštevati tudi pozitivno učinkovanje naprav, ki izrabljajo OVE na okoljske in podnebne cilje." 
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2 ANALIZA

2.1 Razlogi za načrtovanje prostorske ureditve 

Med temeljnimi strateškimi usmeritvami razvoja energetike v Sloveniji sta učinkovita raba energije 
in prednost obnovljivim virom energije pred neobnovljivimi. Ta odločitev je bila sprejeta že v 
Resoluciji o strategiji rabe in oskrbe Slovenije z energijo ( Uradni list RS, št. 9/96 in 57/04) in s 
sprejemom Energetskega zakona v letu 1999 tudi potrjena (novela zakona 2014: EZ-1). V 
Strategiji je poudarjen strateški pomen OVE kot domačega vira energije in vizija zagotavljanja 
kakovostne energetske storitve, potrebne za ustrezno kakovost življenja in konkurenčnost 
gospodarskih dejavnosti, ob manjšem vplivu na okolje. Konkretni nacionalnih cilji na področju OVE 
in mehanizmi za spodbujanje izkoriščanja OVE so določeni v NEPN.

Naša država tako spodbuja razvoj proizvodnje električne energije iz OVE. Ukrepi obsegajo tudi 
ohranjanje diverzifikacije virov, tehnologij in lokacij pri proizvodnji električne energije, zagotavljanje 
pretežnega deleža proizvodnje iz domačih virov energije z razpršeno proizvodnjo električne 
energije vključno s sončnimi elektrarnami.

2.2 Analiza predhodno izdelane dokumentacije 

Za SE Zlatoličje-Formin investitor pridobiva energetsko dovoljenje v skupni nazivni moči do 31,1 
MWp. 

Preučena je bila predhodno izdelana dokumentacija, ki je bila tudi podlaga za izdelavo analize 
stanja:
- Derivacijski kanali HE Formin in HE Zlatoličje. Sončne elektrarne Zlatoličje – Formin. Št. proj. 

HIZLFV-7696/2020, HSE Invest, Maribor, avgust 2020
o št. mape: HIZLFV-1X/2001, avgust 2020;
o št. mape: HIZLFV-0P/M01, julij 2020 (Sončna elektrarna – SE Zlatoličje. Segment 5. 

DIIP);
o št. mape: HIZLFV-1X1001, maj 2020, (Derivacijski kanal HE Zlatoličje. Sončna 

elektrarna segment 5 Zlatoličje, tehnično poročilo).

2.3 Analiza stanja

Načrtovana SE Zlatoličje - Formin se nahaja v vzhodnem delu Slovenije, na umetnih kanalih 
hidroelektrarn med Zlatoličjem in Forminom, vzhodno in zahodno od mesta Ptuj.

Območje pobude se deli na dva dela (SLIKA 2), in sicer območje ob HE Zlatoličje (v nadaljnjem 
besedilu: SE Zlatoličje) in območje ob HE Formin (v nadaljnjem besedilu: SE Formin). Na obeh 
območjih se načrtuje gradnja SE na zunanji ali notranji strani brežin dovodnih in odvodnih kanalov 
hidroelektrarne. Postavitev SE je v prvi fazi odvisna od tehničnih parametrov (osončenost, 
izpostavljenost, lega, senčenje ipd.) in v drugi fazi od omejitev, ki izhajajo iz analize stanja v 
prostoru (pravni režimi, predvideni vplivi, ipd.). Posamezno območje SE je razdeljeno na manjše 
odseke preverjanih lokacij SE. Ti odseki so v gradivu poimenovani kot sistemi. Na vsaki lokaciji SE 
je predvidenih več sistemov, ki so na sliki 2 shematično označeni z rumeno barvo.

Komentar [TG4]:  EZ je že zgoraj naveden in pokrajšan

Komentar [TG5]:  Obrazložiti  povezavo med obema 
lokacijama, delovanje, morebitno soodvisnost…

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1996-01-0418
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2669
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SLIKA 2: Prikaz širšega območja SE Formin in SE Zlatoličje

Območje SE Zlatoličje - Formin s spremljajočimi prostorskimi ureditvami se nahaja v petih 
občinah, in sicer v občinah Starše, Hajdina, Markovci, Gorišnica in Ormož.

Območje pobude je definirano na način, da zajema vse ureditve, ki so potrebne za gradnjo oz. 
izvedbo načrtovanih sončnih elektrarn, vključno z dostopnimi potmi, ki potekajo po obstoječih 
vzdrževalnih poteh na kroni nasipov in priključitvijo na obstoječe električno omrežje, za kar je 
predvidena umestitev kablovoda v nasipe.

Podrobnejši prikazi območja pobude in analize stanja prostora so v grafičnem delu pobude.

2.3.1 Območja s posebnimi varstvenimi režimi ohranjanja narave

Območja s posebnimi varstvenimi režimi ohranjanja narave so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 2.1 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – 

ohranjanje narave SE Zlatoličje  
 List 2.2 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – 

ohranjanje narave SE Formin

Območje SE Zlatoličje

NATURA 2000

Segmenti 1, 2  in 3 se ne nahajajo v bližini Natura območij.

Segment 4 in 5 se nahajata znotraj območja Natura 2000 POV SI5000011: Drava. Območje 
Natura je bilo določeno na podlagi ptičje direktive (SPA). 
 
Reka Drava je najpomembnejše območje za vodne ptice v Sloveniji, saj tukaj redno prezimuje več 
kot 20.000 vodnih ptic, nič manj pa se jih ne zadržuje na spomladanski oziroma jesenski selitvi. 
Pomen Drave za prezimujoče vodne ptice v zadnjih letih lepo ilustrirajo rezultati vsakoletnega 
sistematičnega štetja vodnih ptic v mesecu januarju. Izmed posameznih vrst je gotovo zelo 
pomembna velika bela čaplja. Mnoge sicer pogoste vrste ptic dosegajo tukaj na prezimovanju za 
slovenske in tudi evropske razmere visoka števila. Med njimi so najpomembnejše mali ponirek, 
pritlikavi kormoran, mlakarica, čopasta črnica, zvonec in veliki žagar. Med številnimi vrstami, ki 
območje reke Drave preletijo v času selitve, velja izpostaviti dve: črno čigro in malega galeba.
V območje Natura je na obravnavanem delu zajet celoten odvodni kanal HE Zlatoličje).

SE Formin

SE Zlatoličje
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Za segmenta 4 in 5 je bilo pridobljeno strokovno ornitološko mnenje k postavitvi SE (DOPPS, 
Maribor, 7. september 2020), ki je tudi priloženo pobudi (priloga 2). V strokovnem mnenju je 
ugotovljeno, da so na območju segmenta 4 in 5 izpostavljene tri varovane vrste ptic gnezdilk, in 
sicer; rjavi srakoper, sršenar ter prepelica.

Pri oceni vplivov fotonapetostnih sončnih elektrarnah na ptice, tudi pri obravnavi načrtovane SE 
Zlatoličje, sta pomembna predvsem dva vidika: 

 trki ptic s fotonapetostnimi moduli in spremljajočo infrastrukturo ter 
 izguba habitata varovanih vrst ptic.

Verjetnost trkov je največja pri vodnih pticah zaradi "učinka jezera", ki nastane kadar kristalne 
sončne celice odbijajo polarizirano svetlobo in dajejo vtis vode. Takšna območja lahko vodne ptice 
napačno prepoznajo kot vodno površino in skušajo na njih pristati. Posledica je smrtnost zaradi 
udarca ob trku ali nezmožnosti vzleta pri vrstah, ki se ne morejo neposredno dvigniti s tal temveč 
potrebujejo začetni zagon na vodni gladini (Smith & Dwyer 2016, Hathcock 2018). 
V strokovnem mnenju je podana ocena, da bo verjetnost nastanka omenjenega učinka pri SE 
Zlatoličje zmanjšana zaradi postavitve fotonapetostnih modulov na nosilno konstrukcijo s fiksnim 
naklonom (32° pri segmentu 4 oz. 26° pri segmentu 5) na strmi brežini odvodnega kanala, kar 
domnevno ne bo ustvarjalo videza ravne vodne površine. 

Izmed zgoraj navedenih treh izpostavljenih varovanih vrst gnezdilk, travišča z redko, nizko 
vegetacijo na eroziji podvrženih sušnih tleh na brežini odvodnega kanala, niso primeren habitat za 
prepelico. Zaradi bližine industrijske cone, naselja in prometne ceste, travišč na območju 
segmentov 4 in 5 načrtovane SE domnevno ne uporablja tudi sršenar. Recentnih opazovanj, ki bi 
potrjevala prisotnost omenjenih vrst na območju segmentov 4 in 5, v podatkovni bazi DOPPS oz. 
nam znanih drugih virih ni.

V nasprotju s prejšnjima vrstama, se na območju načrtovane SE v obstoječem stanju nahaja 
potencialni gnezditveni habitat rjavega srakoperja, čeprav konkretnih podatkov o njegovem 
pojavljanju tukaj ni. Na odseku segmenta 4 prevladuje grmišče s posameznimi visokimi drevesi, ob 
njem pa se nahaja redno košen travnik. Navedeno v celoti ustreza ekološkim zahtevam rjavega 
srakoperja (Bauer et al. 2005), vendar je lokacija zaradi bližine pozidanih predelov, prometne 
ceste in vodne površine precej izolirana, kar zmanjšuje verjetnost pojavljanja vrste. Območje 
segmenta 5 je redno košen travnik, ki pa zaradi lokacije na notranji (vodni) strani odvodnega 
kanala za rjavega srakoperja domnevno predstavlja manj primeren prehranjevalni habitat. Zaradi 
zgoščene namestitve fotonapetostnih modulov na brežino odvodnega kanala (moduli bodo od 
začetka do konca posameznega segmenta nameščeni neprekinjeno, predviden razmak med 
vrstami je samo 0,5 m) lahko postavitev načrtovane SE Zlatoličje opredelimo kot morebitno izgubo 
potencialnega habitata rjavega srakoperja. Zaradi majhne površine prizadetega habitata in 
njegove slabše kvalitete za rjavega srakoperja ocenjujemo vpliv posega na to vrsto kot 
zanemarljiv.

V zaključku strokovnega mnenja je predlagano, da se izvede študijo morebitnih vplivov načrtovane 
SE Zlatoličje na vodne ptice, ki bi vključevala tako obdobje pred začetkom gradnje kot obdobje po 
postavitvi SE. Študija naj vključuje raziskavo smrtnosti z rednimi obhodi območja fotonapetostnih 
modulov. Pridobljeni podatki bi zagotovili ustrezno strokovno podlago za opredelitev omilitvenih 
ukrepov in izdelavo usmeritev pred načrtovanim nadaljevanjem projekta na ostale segmente.

EPO

Segment 3 se ne nahaja v bližini EPO.

Segmenta 1 in 2  se nahajata v bližini območja EPO 42500: Dravsko polje, ki sega do brežine 
dovodnega kanala HE Zlatoličje.

Segmenta 4 in 5 se nahajata znotraj območja EPO 41500: Drava – spodnja, v katerega je v tem 
delu zajet celoten odvodni kanal HE Zlatoličje.
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NARAVNE VREDNOTE

Segmenti 1, 2, 3, 4 in 5 se ne nahajajo v bližini naravnih vrednot.

Severno od načrtovanih ureditev se nahaja Krajinski park Drava (655), v katerega se z 
načrtovanimi ureditvami ne posega.

Območje SE Formin

NATURA 2000

Segmenti 6, 7 in 8 se ne nahajajo v bližini Natura območij.

Segmenti 9, 10 in 11 se nahajajo znotraj območja Natura 2000 POV SI5000011: Drava. Območje 
Natura je bilo določeno na podlagi ptičje direktive (SPA). 

Reka Drava je najpomembnejše območje za vodne ptice v Sloveniji, saj tukaj redno prezimuje več 
kot 20.000 vodnih ptic, nič manj pa se jih ne zadržuje na spomladanski oziroma jesenski selitvi. 
Pomen Drave za prezimujoče vodne ptice v zadnjih letih lepo ilustrirajo rezultati vsakoletnega 
sistematičnega štetja vodnih ptic v mesecu januarju. Izmed posameznih vrst je gotovo zelo 
pomembna velika bela čaplja. Mnoge sicer pogoste vrste ptic dosegajo tukaj na prezimovanju za 
slovenske in tudi evropske razmere visoka števila. Med njimi so najpomembnejše mali ponirek, 
pritlikavi kormoran, mlakarica, čopasta črnica, zvonec in veliki žagar. Med številnimi vrstami, ki 
območje reke Drave preletijo v času selitve, velja izpostaviti dve: črno čigro in malega galeba.
V obravnavanem območju poteka odvodni kanal HE Formin skozi območje Natura.

EPO

Segmenti 6, 7 in 8 se ne nahajajo v bližini EPO.

Segmenti 9, 10 in 11 se nahajajo znotraj območja EPO 41500: Drava – spodnja, v katerega je v 
tem delu zajet celoten odvodni kanal HE Formin.

NARAVNE VREDNOTE

Na severni strani kanala se nahaja območje naravne vrednote 80027 Pesnica - mrtvica in stara 
struga do izliva v Dravo, v katerega se z načrtovanimi ureditvami ne posega. Območju naravne 
vrednote se približa segment 11.

Na južni strani kanala se nahaja območje naravnih vrednot (6953 Drava med Markovci in 
Zavrčem), v katera se s SE ne posega, saj se le te v tem delu načrtujejo na severni strani kanala.
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SPLOŠNE varstvene usmeritve na območjih Natura 2000 so določene v Uredbi o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16).

Na Natura območjih se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:
 ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst;
 ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 

strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo;
 ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov 

habitata, ki so bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so zlasti mesta za 
razmnoževanje, skupinsko prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali;

 ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovno 
povezanost, če je le-ta prekinjena.

Pri izvajanju posegov in dejavnosti se izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden 
vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Čas izvajanja posegov, 
opravljanja dejavnosti ter drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim ciklom živali in rastlin 
tako, da se:

 živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši 
možni meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma se ne morejo umakniti, zlasti v 
času razmnoževalnih aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih ali slabo gibljivih 
razvojnih oblik ter prezimovanja,

 rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, naravno zasajevanje ali druge oblike 
razmnoževanja.

Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih 
organizmov. Na podlagi varstvenih usmeritev se določijo podrobnejše in konkretne varstvene 
usmeritve, ki se obvezno upoštevajo pri urejanju prostora, rabi naravnih dobrin in urejanju voda. 
Podrobnejše varstvene usmeritve se lahko določijo v programu upravljanja iz 12. člena te uredbe 
oziroma v naravovarstvenih smernicah, kjer se določijo tudi konkretne varstvene usmeritve.

SPLOŠNE varstvene usmeritve na EPO so določene v Uredbi o ekološko pomembnih območjih 
(Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13).
Na EPO, ki niso tudi posebna varstvena območja, skladno s predpisom, ki ureja posebna 
varstvena območja (območja Natura 2000), so vsi posegi in dejavnosti možni, načrtuje pa se jih 
tako, da se v čim večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov 
rastlinskih ali živalskih vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij in omogoča 
ponovno povezanost, če bi bila le-ta z načrtovanim posegom ali dejavnostjo prekinjena.
Naravna razširjenost habitnega tipa ali habitata vrste je območje, znotraj katerega so prisotni 
naravno obstoječi deli habitatnega tipa ali habitati osebkov oziroma populacij vrste, za selilske 
vrste živali, tudi tisti, kjer so živali prisotne samo v določenih letnih obdobjih ter za izumrle vrste 
tudi tisti, v katerih še obstajajo približno enaki abiotski in biotski dejavniki, kot so bili pred 
iztrebitvijo.
Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se izvedejo 
vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter 
njihove habitate čim manjši.
Za izvajanje posegov v naravo na ekološko pomembnih območjih ni treba pridobiti 
naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.

SPLOŠNE varstvene usmeritve na naravnih vrednotah so določene v Pravilniku o določitvi in 
varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04). Za izvajanje posegov v naravo na naravnih 
vrednotah je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in naravovarstveno soglasje, skladno s 
predpisi s področja graditve objektov in ohranjanja narave. Podrobne usmeritve za načrtovanje 
glede na zvrst naravne vrednote so določene v prilogi 4 (Podrobnejše varstvene in razvojne 
usmeritve).

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3558
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2261
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2.3.2 Varstvo kulturne dediščine

Območja varstva kulturne dediščine so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 3.1 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – varstvo 

kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in varovalni gozdovi SE Zlatoličje  
 List 3.2 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – varstvo 

kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in varovalni gozdovi SE Formin

Območje SE Zlatoličje

Na območju načrtovane SE Zlatoličje ni zavarovanih območij varstva kulturne dediščine.

Območje SE Formin

Na območju načrtovane SE Formin je območje arheološke dediščine EŠD 6513: Ptuj – Rimska 
cesta Poetovio-Mursa (spomenik). Segment 8 poseže v enoto, saj le ta v delu poteka 
neposredno po brežini dovodnega kanala na katerem je načrtovana gradnja SE, segment 9 pa 
prečka območje dediščine.

2.3.3 Gozdni rezervati in varovalni gozdovi

Varovalni gozdovi so določeni z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom 
(Uradni list RS, št. 88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010). 

Območja gozdnih rezervatov in varovalnih gozdov so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 3.1 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – varstvo 

kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in varovalni gozdovi SE Zlatoličje  
 List 3.2 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – varstvo 

kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in varovalni gozdovi SE Formin

Na obravnavanem območju se nahajajo varovalni gozdovi, katerih območja sovpadajo z območji 
predhodno opisanih naravnih vrednot. Z načrtovanimi ureditvami se vanje ne posega. 

2.3.4 Območja erozije 

Območja erozije so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 3.1 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – varstvo 

kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in varovalni gozdovi SE Zlatoličje  
 List 3.2 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – varstvo 

kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in varovalni gozdovi SE Formin

Na obravnavanem območju ni evidentiranih območij z erozijskimi procesi.

2.3.5 Poplavna območja

Območja poplav so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 4.1 Stanje v prostoru – prikaz poplavnih območij in razredov poplavne nevarnosti 

SE Zlatoličje  
 List 4.2 Stanje v prostoru – prikaz poplavnih območij in razredov poplavne nevarnosti 

SE Formin
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Glede na podatke karte razredov poplavne nevarnosti se severno od segmenta 5 nahaja območje 
srednje, majhne in preostale nevarnosti. Segment 5 se nahaja na notranji strani kanala (nasprotna 
stran nasipa, do katerega sežejo poplave). Severno od segmenta 9 so prav tako območja srednje, 
majhne in preostale nevarnosti poplav. 

Glede na podatke opozorilne karte poplav na obravnavanem območju SE Zlatoličje ni nevarnosti 
pred poplavami, na območju SE Formin pa je na območju načrtovanih segmentov 10 in 11 
območje katastrofalnih poplav.

2.3.6 Vodovarstvena območja 

Območja varstva vodnih virov so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 5.1 Stanje v prostoru – vodovarstvena območja in območja državnih prostorskih 

aktov SE Zlatoličje  
 List 5.2 Stanje v prostoru – vodovarstvena območja in območja državnih prostorskih 

aktov SE Formin

a) Na območju SE Zlatoličje so vodovarstvena območja določena na podlagi predpisa Vlade RS 
(državni nivo):
 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega 

platoja, Limbuške dobrave in Dravskega polja (Uradni list RS, št. 24/07, 32/11, 22/13 in 
79/15) – občina Starše in 

 Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja 
(Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 in 79/15) – občina Hajdina.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Ruš, Vrbanskega platoja, 
Limbuške dobrave in Dravskega polja:

 S segmentom 1 se poseže v I. (najožje) vodovarstveno območje, medtem, ko se večji del 
segmenta 1 ter segmenti 2, 3 in 4 nahajajo na III. (širšem) vodovarstvenem območju.

Uredba o vodovarstvenem območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja:
 Segment 5 se nahaja na III. vodovarstvenem območju.

Za obe državni uredbi velja, da je na najožjem vodovarstvenem območju (VVO I.) gradnja 
energetskih objektov prepovedana. Na širšem vodovarstvenem območju (VVO II. in VVO III) pa je 
gradnja izjemoma dovoljena, kadar gre za poseg v skladu z državnim prostorskim načrtom ali 
občinskim podrobnim prostorskim načrtom in za katerega je izvedena celovita presoja vplivov na 
okolje ter pridobljeno okoljevarstveno soglasje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo okolja. 
Sprejemljivost vplivov na vodni režim in stanje vodnega telesa ter vplive zaščitnih ukrepov na 
zmanjšanje tveganja za onesnaženje preverja ministrstvo na podlagi ugotovitev analize tveganja 
za onesnaženje v postopku izdaje mnenja k državnemu prostorskemu načrtu ali občinskemu 
podrobnemu prostorskemu načrtu.

b) Na območju SE Formin so vodovarstvena območja določena na podlagi predpisa Občine 
Ormož (občinski nivo):
 Odlok za določitev vodovarstvenega območja in ukrepov za zavarovanje zajetij za pitno 

vodo vodarne Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 5/00): Segmenti 9, 10 in 11 se 
nahajajo na robu III. vodovarstvenega območja (območje z blagim režimom zaščite), ki 
sega vse do kanala HE Formin, kjer se načrtuje gradnja SE. V skladu z odlokom je na 
VVO III gradnja energetskih objektov dovoljena.

2.3.7 Državni prostorski načrti

Območja veljavnih državnih prostorskih aktov in aktov v pripravi so prikazana v grafičnem delu 
pobude: 
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 List 5.1 Stanje v prostoru – vodovarstvena območja in območja državnih prostorskih 
aktov SE Zlatoličje  

 List 5.2 Stanje v prostoru – vodovarstvena območja in območja državnih prostorskih 
aktov SE Formin

Območje SE Zlatoličje

Z načrtovano SE (segmenta 2 in 3) se približamo območju avtoceste Slivnica – Draženci (Uredba 
o državnem lokacijskem načrtu za avtocesto na odseku Slivnica–Draženci (Uradni list RS, št. 
73/05)).

Območje SE Formin

Južno od SE je območje veljavnega DPN za daljnovod (DV) 2x400 kV Cirkovce – Pince (Uredba o 
državnem prostorskem načrtu za gradnjo daljnovoda 2 × 400 kV Cirkovce–Pince; Uradni list RS, 
št. 55/12), ki na območju občine Ormož prečka območje načrtovane SE.

Zahodni del SE poseže v območje, kjer se načrtuje DPN za glavno cesto Ptuj – Markovci.

2.3.8 Občinski prostorski načrti

Območja veljavnih občinskih prostorskih aktov so prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 6.1 Stanje v prostoru – Izsek prostorskih načrtov občin - namenska raba prostora 

SE Zlatoličje 
 List 6.2 Stanje v prostoru – Izsek prostorskih načrtov občin - namenska raba prostora 

E Formin

Območje SE Zlatoličje

OBČINA STARŠE

Občina ima sprejet »Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Starše. Medobčinski 
uradni vestnik št. 19/2016«.

Na območju občine Starše se nahajajo segmenti 1, 2, 3 in 4. Vsi so glede na namensko rabo 
prostora umeščeni na območje vodne infrastrukture.
V neposredni bližini segmentov 1, 2 in 3  so kmetijska zemljišča, cestne površine in v majhnem 
delu gozd. Segment 4 meji na območje ostalih prometnih površin, za katerim je osrednje območje 
centralnih dejavnosti.

OBČINA HAJDINA

Občina ima sprejet »Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina. Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 31/2019«.

Na območju občine Hajdina se nahaja segment 5. 

Segment 5 je glede na namensko rabo prostora umeščen na območje vodne infrastrukture, kjer je 
v skladu z določili veljavnega OPN tudi dopustna gradnja SE, ob predhodni pridobitvi vodnega 
dovoljenja. V neposredni bližini so kmetijska zemljišča in zelene površine.
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Območje SE Formin

OBČINA MARKOVCI

Občina ima sprejet »Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci. Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 29/2017« s spremembami in dopolnitvami.

Na območju občine Markovci se nahaja segment 6, ki je glede na namensko rabo prostora 
umeščen na območje vodne infrastrukture.
V neposredni bližini so cestne površine ter kmetijska zemljišča.

OBČINA GORIŠNICA

Občina ima sprejet »Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorišnica. Uradno 
glasilo slovenskih občin, št. 5/2016«.

Na območju občine Gorišnica se nahajajo  segmenti 7, 8 in 9 ter del segmenta 10. Vsi so glede na 
namensko rabo prostora umeščeni na območje celinskih voda.
V neposredni bližini so pretežno kmetijska zemljišča in gozd. Ob južni strani kanala so cestne 
površine (segmenta 7 in 8). Segment 9 se približa poselitvi naselja Formin (opredeljeno kot 
podeželjsko naselje).

OBČINA ORMOŽ

Občina ima sprejet »Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ormož. Uradni vestnik 
občine Ormož, št. 4/2013.«

Na območju občine Ormož se nahajata  segmenta 10 in 11. Glede na namensko rabo prostora sta 
umeščena na območje celinskih voda. Segment 11 prečka območje cestne površine.
V neposredni bližini so kmetijska zemljišča in gozd.

2.3.9 Dejanska raba zemljišč

Dejanska raba prostora je prikazana v grafičnem delu pobude: 
 List 7.1 Stanje v prostoru – Prikaz dejanske rabe zemljišč SE Zlatoličje
 List 7.2 Stanje v prostoru – Prikaz dejanske rabe zemljišč SE Formin

Glede na podatke o dejanski rabi zemljišč so območja SE Zlatoličje pretežno evidentirana kot 
neobdelana kmetijska zemljišča (segment 1, 2, 3 in 5), medtem, ko se segment 4 nahaja na 
kmetijskem zemljišču v zaraščanju. 
Območja SE Formin so pretežno definirana kot neobdelana kmetijska zemljišča (segmenti 6, 7 in 
8. Segmenti 9, 10 in 11 se nahajajo deloma na neobdelanih kmetijskih zemljiščih in deloma na 
zemljiščih z drevesi in grmičevjem.

2.3.10Gospodarska javna infrastruktura in grajeno javno dobro

Podatki o obstoječi gospodarski javni infrastrukturi in grajenem javnem dobru so povzeti iz 
občinskih prostorskih aktov, v katerem so tudi podatki o predvidenem omrežju. Prikazani so v 
grafičnem delu pobude: 

 List 8.1 Stanje v prostoru – Prikaz gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra SE Zlatoličje  

 List 8.2 Stanje v prostoru – Prikaz gospodarske javne infrastrukture in grajenega 
javnega dobra SE Formin
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Pri podrobnejšem načrtovanju je potrebno ob morebitnem poseganju v objekte in omrežja 
gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra (prečkanja, prestavitve, ipd.) 
upoštevati smernice in mnenja pristojnih nosilcev urejanja prostora.

2.3.11Zaključek analize stanja

Na podlagi analize javno dostopnih podatkov o stanju prostora (stanje prostora je podrobneje 
predstavljeno v grafičnem delu pobude) ocenjujemo, da je umestitev sončnih elektrarn na območju 
segmentov od 1 do 11 izvedljiva. 

3 OPREDELITEV IDEJNIH REŠITEV PROSTORSKE UREDITVE

Predmet državnega prostorskega načrta oz. pobude zanj je gradnja sončnih elektrarn (v 
nadaljnjem besedilu: SE) na brežinah dovodnih in odvodnih kanalov:
- HE Zlatoličje – lokacija SE Zlatoličje in 
- HE Formin – lokacija SE Formin. 

Z DPN se načrtujejo tudi druge spremljajoče prostorske ureditve, potrebne za umestitev SE v 
prostor.

Postavitev SE je v prvi fazi odvisna od tehničnih parametrov (osončenost, izpostavljenost, lega, 
senčenje ipd.) in v drugi fazi od omejitev, ki izhajajo iz analize stanja v prostoru (pravni režimi, 
predvideni vplivi, ipd.). Posamezno območje SE je razdeljeno na manjše odseke preverjanih 
lokacij SE. Ti odseki so v gradivu poimenovani kot sistemi. Na vsaki lokaciji SE je predvidenih več 
sistemov.

Priključevanje na obstoječe elektroenergetsko omrežje:
Na SE Zlatoličje je predvidena postavitev petih segmentov, pri čemer se segment 5 v prostor 
umešča v ločenem postopku (pridobivanje gradbenega dovoljenja na podlagi veljavnega OPN), je 
pa potrebna njegova vključitev v DPN za končno stanje priključevanja na električno omrežje. 

Na SE Formin je predvidena postavitev šestih segmentov, od tega treh segmentov na zunanji 
brežini dovodnega kanala in treh segmentov na notranji brežini odvodnega kanala.

Za vsak segment se predvidi transformacija na srednjenapetostni nivo z ustrezno transformatorsko 
postajo 0,4/20 kV. Transformatorske postaje se povežejo z ustreznim kablovodom.

Obe lokaciji se priključita na 110 kV prenosno omrežje v stikališčih, ki sta neposredno ob HE. Za 
obe stikališči je že načrtovana nadgradnja na način, da bo pripravljen tudi priključek za sončno 
elektrarno. 

Do 110 kV stikališč bodo potekali srednjenapetostni kablovodi (na obeh lokacijah), ki bodo potekali 
med posameznimi segmenti po kroni derivacijskih kanalov.

3.1 Omejitve v prostoru

»Slovenija je precej gorata in hribovita zato so vse lege bodisi bolj bodisi manj prisojne ali osojne. 
Zato je pri nas poleg globalnega obseva (torej obseva horizontalnih tal) precej pomemben tudi 
kvaziglobalni obsev različno nagnjenih tal. Za določitev kvaziglobalnih obsevov je treba upoštevati 
vpadni kot sončnih žarkov direktne osončenosti na različno nagnjene in orientirane površine tal. 
Poleg tega relief omejuje obzorje in marsikje sonce vzide pozno ali pa prej zaide, pa tudi čez dan 
je lahko marsikatera lega dolgo v senci. Glede difuznega obseva pa je pomembno, da se iz 

Komentar [TG6]:  Je to kakšen uraden naziv?
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različnih lokacij vidi le manjši delež neba, druge dele pa zakrivajo pobočja v okolju, ki so temnejša 
kot nebo in iz njih prihaja le malo difuzne svetlobe.

Dnevne vrednosti globalnega obseva so precej večje poleti (na splošno okrog 5,5 kWh/m2 dnevno 
oz. okrog 195 kWh/m2 mesečno) kot pozimi (tudi manj kot 1,4 kWh/m2 dnevno in manj kot 28 
kWh/m2 mesečno). Geografsko so razlike lahko precejšnje: izstopajo posamezni predeli z več 
energije, kot npr. v topli polovici leta Primorska, od koder se v ozkem pasu območje z več sončne 
energije razteza tudi na širše območje Dolenjske in Posavja ter ravninski del Podravja in Pomurja. 
Poleti pa je sistematično manj sončne energije v hribovitih predelih, saj se tedaj tam pogosto 
pojavlja konvektivna oblačnost. 

Pri izrabi sončne energije je pomembno, kam je obrnjen sprejemnik sončne energije, da nanj 
vpade čim več energije. V principu je najboljša orientacija na jug. Vendar če se statistično 
upoštevajo drugi meteorološki pojavi in tako vplivi, ki so lokalnega značaja, lahko ugotovimo 
odstopanja od te trditve. Po nižinah je v hladnejšem delu leta zjutraj pogosto megla in v tem 
primeru je bolje, če so sprejemniki obrnjeni nekoliko na zahod. Po uvodnih ugotovitvah imajo 
brežine derivacijskih kanalov HE Zlatoličje in HE Formin ustrezno orientacijo in naklon. (povzeto 
po IDR, HSE Invest, Maribor, avgust 2020)«

3.2 Elementi sončne elektrarne

Fotonapetostne sisteme sestavlja več povezanih sestavnih delov, ki so skupne vsem sončnim 
elektrarnam in nekaj specifičnih, ki so odvisni od lokacije, načina in točke priključitve na 
elektroenergetsko omrežje.

c) SONČNE CELICE IN FOTONAPETOSTNI MODULI
Sončne celice so polprevodniške diode, zgrajene iz dveh različnih tipov polprevodniških plasti. 
Navadno so zgrajene iz silicija, pri čemer ločimo kristalni in amorfni silicij. Fotonapetostni modul (v 
nadaljnjem besedilu: FV modul) je sestavljen iz medsebojno povezanih celic, ki so prekrite s 
stekleno površino. FV moduli so izpostavljeni vsem vremenskim situacijam, zato morajo biti 
odporni na vse pogoje, ki jih lahko doletijo.

d) RAZSMERNIKI
Razsmernik služi pretvarjanju enosmerne napetosti, pridobljene iz modula ali akumulatorja, v 
izmenično napetost. Preko njega teče energija v javno omrežje.

e) STRELOVODNA ZAŠČITA SONČNE ELEKTRARNE
Sončno elektrarno se pred delovanjem strele zaščiti v skladu s Pravilnikom o zaščiti stavb pred 
delovanjem strele (Uradni list RS, št. 28/2009) ter pripadajočo tehnično smernico TSG-N-003 – 
Zaščita pred delovanjem strele.

f) OZEMLJITEV
Ozemljitev različnih kovinskih delov sončne elektrarne in vodnikov elektroenergetskega sistema je 
potrebna, da znižamo verjetnost električnega udara, verjetnost požara v povezavi z zemeljskimi 
stiki, zmanjšano škodo na napravah zaradi napak in induciranih (sekundarnih) udarov in znižamo 
elektromagnetne vplive. 

g) ZAŠČITE
Pri zaščiti naprav v fotonapetostnih sistemih (zaščita vodnikov in kablov, zaščita pred električnim 
udarom, instalacija prenapetostne zaščite, zaščita razsmernika, preprečevanje otočnega 
obratovanja omrežnih fotonapetostnih sistemov) je potrebno upoštevati veljavne predpise in 
standarde. Z zaščito je potrebno zagotoviti varnost opreme in uporabnikov. Upošteva se Pravilnik 
o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Uradni list RS, št. 41/2009) ter 
pripadajočo tehnično smernico TSG-N-002 – nizkonapetostne električne inštalacije.
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3.3 Postavitev fotonapeostnih modulov

Izplen sončne elektrarne je odvisen od ustrezne postavitve FV modulov. Statično sončno 
elektrarno je potrebno usmeriti proti jugu in namestiti pod kotom, ki je najugodnejši za celoletni 
sončni obsev. Najugodnejši kot naklona za našo zemljepisno širino je med 25° in 40°.

V našem primeru nameščanja FV modulov na brežino derivacijskih kanalov, ki imajo za ta namen 
že optimalen naklon, lahko popolnoma prekrijemo razpoložljive površine brez razmikov, ki bi bili 
sicer potrebni na ravnih površinah, v izogib medsebojnega senčenja.

SLIKA 3: Prerez dovodnega kanala (naklon brežine cca. 37)

Če je le možno, se je senčenju smiselno popolnoma izogniti. Problem senčenja, predvsem 
delnega senčenja zaradi okoliških objektov, je mnogokrat podcenjen. Najslabše je delno senčenje 
zaradi drogov ali dimnikov v neposredni bližini FV-generatorja. Sončna celica z najmanjšim tokom 
določa količino električne energije, ki lahko teče skozi množico zaporedno vezanih fotonapetostnih 
celic. To pomeni, da se izhodna moč zmanjša enako, če je delno senčena ena sama celica 
oziroma celotna vrsta zaporedno vezanih celic ali celo modulov. Senčenje, ki ga povzročijo 
drevesa in sosednje zgradbe kot tudi dimniki in podobno, omejuje in v najslabšem primeru celo 
ustavi proizvodnjo celotne verige zaporedno vezanih PV modulov.

3.4 Koncept postavitve segmentov sončne elektrarne na brežine derivacijskih kanalov

HE Zlatoličje in HE Formin sta derivacijski hidroelektrarni. Dovodni kanal poteka od jezu Melje do 
HE Zlatoličje in odvodni kanal do stare struge reke Drave. Drugi dovodni kanal za HE Formin 
poteka od jezu Markovci do HE Formin, odvodni pa prav tako do stare struge reke Drave. Brežine 
dovodnih in odvodnih kanalov so ustrezno orientirane (jug do jugo-zahod) za namestitev FV 
modulov. Naklonski kot se giblje med 25° in 35°. Glede na željo izkoristiti vse ustrezne površine 
derivacijskega kanala za namestitev FV modulov, je smiselno uporabiti nosilno konstrukcijo za 
fiksno postavitev, ki je dovolj enostavna in robustna, da ne predstavlja dodatnega stroška za 
obratovanje in vzdrževanje v življenjski dobi FV elektrarne.
Pri postavitvi FV panelov na brežine, je potrebno upoštevati zahtevo po vzdrževanju vegetacije, 
da ne bi prišlo do prekomerne zaraščenosti ali pa do prekomerne erozije tal zaradi neustrezne 
vegetacije. V ta namen je potrebno posebno pozornost posvetiti vegetaciji in upoštevati, da je 
potrebno namestiti FV module na višino cca. 2 m, kar predstavlja stojno višino.

PREGLEDNICA: Lokacije in predvidene dolžine segmentov na lokaciji HE Zlatoličje
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PREGLEDNICA: Lokacije in predvidene dolžine segmentov na lokaciji HE Formin

Komentar [TG7]:  Je to poglavje ? kar v doc, ne sliko. 
Pojasniti tudi ali je investitor neposredni proračunski 
uporabnik, uporabnik javnih financ ali bo potreboval poroštva 
Republike Slovenije pri pridobivanju kreditov.
Oz kako  bodo zagotovljena sredstva za pripravo študije variant 
in strokovnih podlag.  
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3.5 Nadaljnja priprava načrta 

3.5.1 Utemeljitev smiselnosti in možnosti nadaljnje priprave načrta in drugih faz priprave 
in izvedbe projekta

Z izgradnjo sončnih elektrarn se bo prispevalo k izpolnjevanju ključnih ciljev nacionalne 
energetske politike, to je k zanesljivi, trajnostni in konkurenčni oskrbi z energijo ter povečanju 
oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije (v nadaljnjem besedilu: OVE). Povečani bodo: 
strateška in obratovalna zanesljivost oskrbe; samozadostnost oskrbe; diverzifikacija virov pri 
proizvodnji ter delež električne energije iz OVE.

Če želi Republika Slovenija doseči okoljske cilje, ki si jih je zadala, predvsem zmanjšanje emisij 
CO2, je razvoj izrabe OVE nujno potreben. OVE so dejansko pomemben vir primarne energije za 
Slovenijo. So strateška zaloga energije, ki lahko pripomore tudi k zmanjšanju odvisnosti od uvoza 
fosilnih goriv. Izgradnja SE Zlatoličje - Formin pomeni udejanjanje zavez naše države glede 
razvoja in uporabe nizkoogljičnih tehnologij za proizvodnjo električne energije.

Opredeljena lokacija SE Zlatoličje - Formin je utemeljena. Glede na izdelane strokovne podlage in 
analizo stanja prostora je na obravnavanem območju možno zagotoviti energetsko in ekonomsko 
upravičeno izkoriščanje sončnega potenciala. V nadaljnjih fazah postopka priprave DPN bo treba 
pripraviti nadaljnje strokovne podlage in natančnejše rešitve umestitve načrtovanih prostorskih 
ureditev ter prostorskih izvedbenih pogojev za okoljsko, prostorsko in družbeno sprejemljivo 
zasnovo SE Zlatoličje - Formin.

3.5.2 Osnutek časovnega načrta

Pobuda za državno prostorsko načrtovanje      april 2021
 Javna objava pobude (najmanj 30 dni)
 Pridobitev konkretnih smernic državnih in lokalnih nosilcev urejanja prostora, mnenj nosilcev, 

ki sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje ter pripomb in predlogov javnosti (30 dni)
 Analiza smernic in mnenj nosilcev urejanja prostora ter predlogov javnosti (30 dni)
 Odločitev o izvedbi celovite presoje vplivov na okolje oz. presoje sprejemljivosti

Komentar [TG8]:  Predlagam, da se dopolni pri vseh alineah  
z okvirnimi podatki po izkušnjah iz drugih TP) 
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 Sklep o izvedbi državnega prostorskega načrtovanja (sprejem na Vladi RS in objava v 
prostorskem informacijskem sistemu)

Študija variant/utemeljitev rešitve in predlog najustreznejše rešitve              februar 2022
 Izdelava strokovnih podlag
 Utemeljitev in predlog najustreznejše rešitve 
 Javna objava študije variant/utemeljitev rešitve in okoljskega poročila in v prostorsko 

informacijskem sistemu
 Javna razgrnitev študije variant/utemeljitev rešitve in okoljskega poročila (30 dni)
 Stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve (60 dni) ni njihova javna objava
 Pridobitev mnenj nosilcev urejanja prostora na študijo variant/utemeljitev rešitve in opredelitev 

do ustreznosti okoljskega poročila (30 dni)
 Usklajevanje interesov na podlagi predlogov javnosti in mnenj nosilcev urejanja prostora
 Dopolnitev študije variant/utemeljitev rešitve in predloga najustreznejše variante 
 Javna objava dopolnjene študije variant/utemeljitev rešitve, predloga najustreznejše rešitve z 

osnutkom uredbe o DPN in okoljskega poročila (opcija v primeru bistvenih spremeb))

Predlog državnega prostorskega načrta (v nadaljnjem besedilu: predlog DPN)       september 2022
 Morebitna opredelitev Vlade do predloga najustreznejše rešitve (, da ali ne ? Zurep2 je ne 

predpisuje)
 Izdelava strokovnih podlag
 Izdelava predloga DPN
 Javna objava predloga DPN in okoljskega poročila (najmanj 30 dni)
 Pridobitev mnenj in projektnih pogoje nosilcev urejanja prostora ter opredelitev do 

sprejemljivosti prostorskega akta na okolje (30 dni)
 Dopolnitev predloga DPN
 Odločitev o sprejemljivosti vplivov izvedbe DPN na okolje (15 dni)

Sprejem DPN             oktober 2022
 Sprejem uredbe o DPN na Vladi

3.5.3 Osnutek načrta sodelovanja javnosti 

Javnost bo, v skladu z ZUreP-2, v postopek priprave DPN vključena v vseh fazah načrtovanja:
 javna razgrnitev pobude – organizacija posveta, na katerem se pobuda predstavi javnosti (en 

posvet za vse občine)
 javna razgrnitev študije variant/utemeljitve rešitve s predlogom najustreznejše rešitve – 

organizacija predstavitev v lokalnih skupnostih (občine Starše, Hajdina, Markovci, Gorišnica in 
Ormož).

 Javna objava predloga DPN

Poleg zakonsko predpisanega vključevanja javnosti v postopek priprave DPN, bo investitor 
zagotovil naslednje:
 ažurno objavo informacij o projektu na spletni strani DEM;
 vzpostavljena bo kontaktna točka, preko katere bo mogoče podajati pobude, vprašanja, 

predloge;
 sodelovanje z lokalnimi skupnostmi preko rednega in transparentnega obveščanja – 

predvidena so srečanja s predstavniki lokalnih skupnosti.

3.5.4 Priporočila za nadaljnje načrtovanje

Poleg opozoril, zapisanih in prikazanih v pobudi, bo treba v okviru priprave podrobnih idejnih 
rešitev variant, ki bodo obravnavane v Študiji variant oz. utemeljitvi rešitve, preveriti rešitve glede 
na podatke in opozorila, ki jih bodo v svojih smernicah predlagali nosilci urejanja prostora, občine 
in krajani.
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4 SEZNAM STROKOVNIH PODLAG IN UPORABLJENIH PODATKOV

Zakonodaja in strateški dokumenti države:

 Zakon o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17)
 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04, 33/07 – 

ZPNačrt in 61/17 – ZUreP-2); 
 Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04, 33/07 – ZPNačrt in 61/17 

– ZUreP-2);
 Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2050. MOP. osnutek dokumenta v javni razpravi 

od 15. januarja 2020 do 15 marca 2020;
 Zakon o spodbujanju rabe obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 121/21; v 

nadaljnjem besedilu: ZSROVE);
 Zakon o oskrbi z električno energijo (Uradni list RS, št. 172/21; v nadaljnjem besedilu: 

ZOEE);

Komentar [TG9]:  Urediti sklice na UR.l.
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 Celoviti nacionalni energetski in podnebni načrt Republike Slovenije (tj. NEPN), ki ga je 
pod št. 35400-18/2019/22 dne 28. 2. 2020 sprejela Vlada Republike Slovenije; 

 Resolucija o Dolgoročni podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 (Uradni list RS, št. 
119/21; v nadaljnjem besedilu: ReDPS50);

Prostorski akti občin: 

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu občine Starše. Medobčinski uradni vestnik, št. 
19/2016

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu občine Hajdina. Uradno glasilo slovenskih občin, 
št. 31/2019

 Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Markovci. Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 29/2017 s spremembami in dopolnitvami

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Gorišnica. Uradno glasilo slovenskih 
občin, št. 5/2016

 Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Ormož. Uradni vestnik občine Ormož, št. 
4/2013

Ostala literatura in viri:

 Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04);
 Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in 21/16);
 Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13 in 99/13);
 Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 

88/2005, 56/2007, 29/2009, 91/2010).
http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ, oktober 2017

Grafični podatki:

 Podatki o državnih prostorskih načrtih: Spletni portal MOP, julij 2020 
(http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/gra
ficni_podatki_o_drzavnih_prostorskih_aktih_in_prostorskih_ukrepih/)

 Podatki o občinskih prostorskih načrtih (namenska raba prostora, GJI): Spletni portal 
MOP, julij 2020 (http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/)

 Podatki o varstvenih režimih: GIS spletni portal ARSO, julij 2020 
(http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx)

 Podatki o kulturni dediščini: Spletni portal MK, varstveni režimi kulturne dediščine,  julij 
2020 (http://giskd6s.situla.org/evrd/)

 Podatki o varovalnih gozdovih in gozdnih rezervatih: Zavod za gozdove Slovenije, julij 
2020 (http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdni_rezervati/index.html)

Spletne strani:

 http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
 https://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html
 https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=STARŠE
 https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=HAJDINA
 https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=MARKOVCI
 https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=GORIŠNICA
 https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ
 https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/

Komentar [TG10]:  Preveriti aktualnost

Komentar [TG11]:  Preveriti aktualnost

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-2261
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1298
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3558
http://www.naravovarstveni-atlas.si/web/profile.aspx?id=N2K@ZRSVNJ
http://arhiv.mm.gov.si/mop/interno/
http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/WFSLayersList.jspx
http://giskd6s.situla.org/evrd/
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdni_rezervati/index.html
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/profile.aspx?id=Atlas_Okolja_AXL@Arso
https://storitve.pis.gov.si/pis-jv/informativni_vpogled.html
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=STAR%C5%A0E
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=HAJDINA
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=GORI%C5%A0NICA
https://www.geoprostor.net/piso/ewmap.asp?obcina=ORMOZ
https://www.naravovarstveni-atlas.si/web/
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II. GRAFIČNI DEL

List 1 Pregledna situacija
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List 2.1 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – 
ohranjanje narave SE Zlatoličje  

  M 1:20.000

List 2.2 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – 
ohranjanje narave SE Formin

  M 1:20.000

List 3.1 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – 
varstvo kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in 
varovalni gozdovi SE Zlatoličje  

  M 1:20.000

List 3.2 Stanje v prostoru – Prikaz območij s posebnimi varstvenimi režimi – 
varstvo kulturne dediščine, območja erozije, gozdni rezervati in 
varovalni gozdovi SE Formin

  M 1:20.000

List 4.1 Stanje v prostoru – prikaz poplavnih območij in razredov poplavne 
nevarnosti SE Zlatoličje  

  M 1:20.000

List 4.2 Stanje v prostoru – prikaz poplavnih območij in razredov poplavne 
nevarnosti SE Formin

  M 1:20.000

List 5.1 Stanje v prostoru – vodovarstvena območja in območja državnih 
prostorskih aktov SE Zlatoličje  

  M 1:20.000

List 5.2 Stanje v prostoru – vodovarstvena območja in območja državnih 
prostorskih aktov SE Formin

  M 1:20.000

List 6.1 Stanje v prostoru – Izsek prostorskih načrtov občin - namenska raba 
prostora SE Zlatoličje 

 

  M 1:20.000

List 6.2 Stanje v prostoru – Izsek prostorskih načrtov občin - namenska raba 
prostora SE Formin

  M 1:20.000

List 7.1 Stanje v prostoru – Prikaz dejanske rabe zemljišč SE Zlatoličje
  

  M 1:20.000

List 7.2 Stanje v prostoru – Prikaz dejanske rabe zemljišč SE Formin   M 1:20.000

List 8.1 Stanje v prostoru – Prikaz gospodarske javne infrastrukture in 
grajenega javnega dobra SE Zlatoličje  

  M 1:20.000

List 8.2 Stanje v prostoru – Prikaz gospodarske javne infrastrukture in 
grajenega javnega dobra SE Formin

  M 1:20.000

List 9 Stanje prostora - Problemska karta   M 1:50.000

III. PRILOGE

1. Povzetek za javnost

2. Strokovno mnenje DOPPS
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