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ZADEVA: OPPN SE Prapretno 3 v občini Hrastnik

Ocena verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana in mnenje o obveznosti 
izvedbe presoje sprejemljivosti plana na varovana območja

Z vlogo št. OU: 2203/021_PA z dne 26.10.2022, prejeto istega dne po elektronski pošti, ste zaprosili 
naslovni zavod za mnenje o verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe plana na okolje z vidika naše 
pristojnosti v zvezi z izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta »SE Prapretno 3« (SEP3) 
v občini Hrastnik.

Vlogi ste priložili naslednje gradivo:
- Gradivo za pridobitev mnenja o verjetno pomembnih vplivih na varovana območja in o 

obveznosti izvedbe presoje sprejemljivosti na varovana območja za OPPN za umestitev 
sončne elektrarne Prapretno 3 (SEP3), HSE Invest d.o.o., Maribor, oktober 2022,

- Pooblastilo Občine Hrastnik, št. 439-0127/2022-019poob z dne 04.10.2022.

Mnenje izdajamo na podlagi 128. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 199/21 – 
ZureP-3) skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo 
na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/2010, 3/11).

Po pregledu predložene dokumentacije ugotavljamo, da leži območje pobude za pripravo OPPN SEP 
3 v območju daljinskega vpliva na varovano območje:

Posebna varstvena območja (območja Natura 2000)

Ident. št. Ime 
območja Status Uradna objava

SI5000026 Posavsko 
hribovje POV (SPA)

Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000), (Uradni list RS, št. 
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 08/12, 33/13, 
35/13, 3/14, 21/16, 47/18)

Oddaljenost južnega roba območja obravnave od varovanega območja znaša ca. 200 m. Osnovna 
namenska raba zemljišča, določena v veljavnem OPN Občine Hrastnik (območje stavbnih zemljišč), 
se s pobudo ne spreminja, spremeni pa se podrobna namenska raba prostora iz območja okoljske 
infrastrukture (O) v območje energetske infrastrukture (E). Umestitev načrtovane SEP3 se navezuje 
neposredno na obstoječo SEP1 ter na predvideno SEP2 severno od lokacije pobude. Celotna sončna 
elektrarna se umešča na območje zaprtega, rekultiviranega odlagališča nenevarnih odpadkov 
elektrofiltrskega pepela (EP) Prapretno, ki sodi med razvrednotena območja. V južnem delu zemljišča 
se ohranja pas gozda, ki prevzema zaščitno funkcijo pred poseganjem v bližino ekološko 
pomembnega območja. Območje same pobude oz. priprave OPPN nima naravovarstvenega statusa.

Ocenjujemo, da OPPN SE Prapretno 3 verjetno ne bo pomembno vplival na varstvene cilje 
varovanega območja, na njegovo celovitost in povezanost, zato menimo, da presoje sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja ni treba izvesti.



Lep pozdrav.

Pripravil:
Tomaž Acman, univ. dipl. inž. kraj. arh.
višji naravovarstveni svetovalec
vodja OE Celje

                  

Poslano: 
- naslovniku po e-pošti: egrus.urbanist@gmail.com
- MOP, Direktorat za okolje, Sektor za okoljske presoje (v vednost) gp.mop@gov.si
- MOP, Direktorat za okolje, Sektor za ohranjanje narave (v vednost) gp.mop@gov.si
- arhiv.

Dokument je izdan in digitalno podpisan v dokumentnem
sistemu ODOS.
Z odčitanjem QR kode lahko preverite elektronski podpis.
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