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Ministrstvo za okolje in prostor  izdaja na podlagi 32. člena Zakona o državni upravi (Uradni list 
RS, št. 113/05-ZDU-1-UPB4, 89/07-odl.US, 126/07-ZUP-E, 48/09, 8/10-ZUP-G, 8/12-ZVRS-F, 
21/12, 17/13-odlUS, 21/13-ZVRS-G, 47/13, 12/14 in 90/14),  40. člena Zakona o varstvu okolja 
(Uradni list RS, št. 39/06-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-odl.US, 112/06-odl.US 33/07-
ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 97/12-odl.US in 92/13), 51. člena Zakona 
o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 108/09, 80/10-ZUPUDPP- 106/10popr., 
43/11ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13-skl), prvega odstavka 101. a člena 
Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04-ZON-UPB2, 61/06ZDru-1, 63/07-odl.US, 
117/07-odl.US, 32/08-odl.US in 8/10-SZKZ-B,), 144. člena Zakona o splošnem upravnem 
postopku (Uradni list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06-ZUS-1, 126/07, 65/08, 47/09-odl.US, 
8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve planov, za katere je treba izvesti postopek celovite 
presoje njihovih vplivov na okolje; za Spremembe in dopolnitve 1 Občinskega prostorskega 
načrta Občine Slovenske Konjice; pripravljavcu: Občini Slovenske Konjice, Stari trg 25, 3210 
Slovenske Konjice, naslednjo:

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Sprememb in dopolnitev 1 Občinskega 
prostorskega načrta Slovenske Konjice JE treba izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje z dodatkom za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe 
sprememb in dopolnitev plana na varovana območja.

2. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavec Sprememb in dopolnitev 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice, ki 
je V PROSTORU prostorsko, urbanistično, krajinsko in arhitekturno načrtovanje d.o.o., Ulica 7. 
Maja 2, 6250 Ilirska Bistrica je z dopisom št. 036393 dne 29.10.2018 Ministrstvu za okolje in 
prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za strateško presojo vplivov na okolje (vnaprej 
Ministrstvo) posredoval vlogo za pridobitev mnenja o potrebnosti izdelave študije celovite 
presoje vplivov na okolje za zgoraj citirane prve spremembe in dopolnitve Občinskega
prostorskega načrta Slovenske Konjice.
Gradivo je Občina Slovenske Konjice v elektronski obliki objavila na spletnem strežniku in je 
dostopno na spletnem  naslovu: 
https://dokumenti-pis.mop.gov.si/interno/obcinski_akti/.

Gradivo, ki je objavljeno na spletnem strežniku vsebuje: Sklep o začetku priprave Sprememb in 
dopolnitev 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice (Ur.l. RS, št.28/18) osnutek 
Odloka o spremembah in dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice z 
obrazložitvijo in grafične prikaze: karto osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske 
javne infrastrukture, območja enot urejanja prostora, koncept prostorskih ureditev s prikazom 



lege objektov, prikaz ureditev potrebnih za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanja 
narave, kulturne dediščine, obrambe, ter varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami.   

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali 
drugega splošnega akta (v nadaljnjem besedilu: plan), katerega izvedba lahko pomembno 
vpliva na okolje, izvesti celovito presojo vplivov njegove izvedbe na okolje, s katero se ugotovi 
in oceni vplive na okolje in vključenost zahtev varstva okolja, ohranjanja narave, varstva 
človekovega zdravja in kulturne dediščine v plan, in pridobiti potrdilo ministrstva o 
sprejemljivosti njegove izvedbe na okolje. Zakon o varstvu okolja v drugem odstavku 40. člena 
določa, da se za plan izvede celovita presoja vplivov na okolje, če se s planom določa ali 
načrtuje poseg v okolje, za katerega je treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z 
določbami 51. člena istega zakona, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih 
o ohranjanju narave. Celovita presoja vplivov na okolje se izvede tudi za drug plan, če 
Ministrstvo oceni, da bi njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. Ne glede na določbe 
prejšnjih odstavkov se celovita presoja vplivov na okolje ne izvede za plan, izdelan na podlagi 
plana, za katerega je bila že izvedena celovita presoja vplivov na okolje, če za planirane posege 
niso določeni novi ali podrobnejši izvedbeni pogoji, če ne vsebuje novih posegov ali ne zajema 
novih območij glede na plan, na podlagi katerega je pripravljen.
V skladu z določili 4. odstavka 51. člena Zakona o prostorskem načrtovanju ministrstvo, 
pristojno za varstvo okolja v 30 dneh pisno sporoči občini, ali je za občinski prostorski načrt 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 
Vplivi plana na okolje se ugotovijo in njihov vpliv na okolje presodi na podlagi okoljskega 
poročila, ki ga je dolžan zagotoviti pripravljavec plana, pri čemer je potrebno upoštevati določbe 
Zakona o varstvu okolja in Zakona o ohranjanju narave. 

Občina Slovenske Konjice je pričela s postopkom sprememb in dopolnitev št.1 Občinskega 
prostorskega načrta zaradi spremembe namembnosti gozdnega zemljišča v stavbno zemljišče 
namenjeno energetski infrastrukturi - umestitvi večjega števila vetrnih elektrarn na pobočju 
Konjiške gore.
Načrtovano območje vetrnih elektrarn Konjiška gora je opredeljeno v enotah urejanja prostora: 
EUP AP4/14, AP4/15, AP4/16, AP4/17, AP4/18 vse  s podrobnejšo namensko rabo energetska 
infrastruktura.   
Načrtovana prostorska ureditev Konjiška gora obsega tri vetrna polja: 

- Vetrno polje Tolsti vrh obsega 3 vetrne elektrarne: vp 1/1 Tolsti vrh (EUP AP4/014) v 
obsegu 6 ha; na zemljiščih s parc. št.: 957/12-del k.o. Slovenske Konjice, 425/127-del 
in 425/53-del obe k.o. Slemene in 282/1-del, 282/2-del, 282/3-del, 282/4-del, 282/5-del, 
282/6-del, 282/7-del, 282/8-del, 282/9-del, 282/10-del, 282/11-del, 282/17-del, 282/50-
del, 282/80-del, 282/83-del, 282/86-del, 282/87-del, 282/90-del, vse k.o. Tolsti vrh in 1 
vetrno elektrarno v območju vp 1/2 Tolsti vrh (EUP AP4/015) v obsegu 0,8 ha na 
zemljišču s parc. št. 957/12-del k.o. Slovenske Konjice; s skupno nazivno močjo do 4 
MW.

- Vetrno polje Skala obsega 4 vetrne elektrarne v območju vp 2/1 Skala (EUP AP4/017) 
in obsega 10,8 ha na zemljiščih s parc. št.: 957/8-del, k.o. Slovenske Konjice in 425/97-
del, 425/35-del, 425/36-del, 425/37-del, 425/38-del, 425/140-del, 425/39-del in 425/47-
del vse k.o. Slemene in 1 vetrno elektrarno v območju vp 2/2 Skala (EUP AP4/016) v 
obsegu 0,8 ha na zemljišču s parc. št.: 957/8-del, k.o. Slovenske Konjice; s skupno 
nazivno močjo do 5 MW;

- Vetrno polje Stolpnik obsega 5 vetrnih elektrarn v območju Stolpnik (EUP AP4/018) v 
obsegu 10,7 ha, na zemljiščih s parc. št.: 1390/11-del k.o. Preloge in 602/118-del k.o. 
Slemene; s skupno nazivno močjo do 5 MW.

Vse načrtovane vetrne elektrarne se bodo vključile v javno energetsko omrežje preko ustreznih 
transformatorskih postaj in 20 kV podzemnega kablovoda. Načrtovani objekti so elektrarne in 



drugi energetski objekti, lokalni (distribucijski) elektroenergetski vodi, lokalne ceste in javne poti, 
nekategorizirane ceste in gozdne ceste.
Vetrna polja 1/1 in 1/2 Tolsti vrh, 2/1 in 2/2 Skala ter Stolpnik 3 se raztezajo v smeri JV-V - SZ-Z 
v dolžini cca. 4,0 km v območju s pretežno dejansko rabo gozd južno na Konjiški gori, ki se 
vzpenja (vrhovi Tolsti vrh, Skala in Stolpnik) južno od mesta Slovenske Konjice in severno od 
razpršene poselitve v dolini sv. Janeza.
Stojna mesta posamičnih vetrnih elektrarn so umeščena na relativno izpostavljeno lego - na 
vrhe vzpetin, ki tečejo v smeri od JV-V - SZ-Z in sicer se prvo polje razteza na vrhu najvišjega in 
najbolj izpostavljenega Tolstega vrha (866 m.n.v.) nad mestom Slovenske Konjice. V
nadaljevanju pa sledi polje na vrhu Skala (922 m.n.v.) in Stolpniku (722 m.n.v.) na zahodnem 
robu območja vetrnih elektrarn. Območji vetrnih polj Skala in Stolpnik se nahajata na manj 
izpostavljeni lokaciji kot območje vetrnega polja Tolsti vrh, ki predstavlja vizualno in simbolno 
izpostavljeno lokacijo zaradi vpliva na vedutne poglede iz mestenega jedra Slovenskih Konjic.

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje je predloženo gradivo pregledal, proučil in ocenil
upoštevajoč obseg in vsebino načrtovanih ureditev, da bi bila za predmetne načrtovane 
umestitve vetrnih elektrarn potrebna izdelava državnega prostorskega načrta. S predlogom za 
izdelavo DPN je seznanil tudi Direktorat za prostor (dopis št. 35409-353/2018/5 z dne 7.1.2019) 
in ga prosil, da poda svoje mnenje. Odgovora na ta predlog Sektor za strateško presojo vplivov 
na okolje ni prejel. 
Kljub temu je Sektor za strateško presojo vplivov na okolje pozval vse nosilce urejanja prostora, 
da podajo svoje mnenje o potrebnosti izdelave celovite presoje vplivov na okolje. Mnenja so 
podali: Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za zdravje in Zavod RS za varstvo narave. Mnenja 
ostalih nosilcev urejanja prostora nismo prejeli. 

- Mnenje Zavoda RS za varstvo narave Območna enota Celje o spremembah in 
dopolnitvah 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice o obveznosti izvedbe 
presoje sprejemljivosti plana na varovana območja in verjetnosti pomembnejših vplivov 
izvedbe plana na naravne vrednote in biotsko raznovrstnost (dopis št.1-III-701/2-O-
18/LS z dne 19.12.2018), v katerem Zavod ugotavlja, da je za predlagane spremembe 
in dopolnitve 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice potrebno izdelati 
celovito presojo vplivov na okolje in zaradi verjetnosti vplivov na varovana območja tudi 
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

- Mnenje Ministrstva za kulturo k osnutku Sprememb in dopolnitev 1 Občinskega 
prostorskega načrta Slovenske Konjice, ki ga je vlogi priložil pooblaščeni izdelovalec 
gradiva (dopis št. 350-41/2010-18 z dne 21.12.2018) iz katerega izhaja, da obstaja 
verjetnost pomembnejšega vpliva izvedbe plana na kulturno dediščino, zlasti na 
okrnjenost pojavnosti v prostoru, vedute in pogledov na dediščino; zato je izdelava 
celovite presoje vplivov na okolje potrebna.

- Mnenje Ministrstva za zdravje na osnutek Sprememb in dopolnitev 1 Občinskega 
prostorskega načrta Slovenske Konjice (dopis št. 350-41/2010-18), ki povzema mnenje 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano (dopis št. 354-319/18-2/256) iz 
katerega izhaja, da bodo vplivi predlaganih Sprememb in dopolnitev 1 OPN Slovenske 
Konjice s stališča varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja imeli pomemben vpliv na 
zdravje in počutje ljudi.

Pri pregledu gradiva je bilo nadalje ugotovljeno, da predlagane spremembe in dopolnitve 1
Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice  vključujejo vsebine in posege, za katere bi 
bilo treba izvesti presojo vplivov na okolje skladno z določbami Uredbe o spremembah in 
dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na 
okolje (Ur.l.RS, št.78/06, 72/07, 32/09 in 95/11).

Predlagane spremembe in dopolnitve 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske Konjice
vključujejo vsebine in posege, za katere bi bilo treba izvesti presojo sprejemljivosti vplivov 



izvedbe plana na varovana območja, za katera se na podlagi 101. člena ZON-UPB2 izvede 
celovita presoja vplivov na okolje. Ta se izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na 
zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno ohranitveno 
območje samo po sebi ali v povezavi z drugimi plani. 

Ministrstvo ugotavlja, da predlagane spremembe in dopolnitve 1 OPN Slovenske Konjice
predstavljajo pomembnejše vplive za posege v okolje glede na lokacijo, značilnosti, velikost in 
razmere obratovanja, da vplivajo na  druge plane, vključno s tistimi v hierarhiji, da ne vključujejo 
okoljskih vidikov v zadostni meri in povzročajo druge okoljske probleme ki se nanašajo na plan.
Ministrstvo nadalje ugotavlja, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve 1 OPN Slovenske 
Konjice vplivale na verjetnost, trajanje, pogostnost in reverzibilnost vplivov, ki jih bodo
povzročile, da imajo kumulativne vplive, da pomenijo tveganje za zdravje ljudi in okolje, njihova 
velikost in obseg ter delovanje pa bodo vplivali na območje in število ljudi, ki bodo lahko 
prizadeti.
Ministrstvo ugotavlja, da bodo predlagane spremembe in dopolnitve 1 OPN Slovenske Konjice  
prizadele pomen in ranljivosti območij, saj ne upoštevajo naravnih značilnosti in usmeritev
kulturne dediščine, da bodo verjetno presegale okoljske standarde in mejne vrednosti.
Predlagane spremembe in dopolnitve 1 OPN Slovenske Konjice vključujejo vsebine in posege
za katere Ministrstvo ocenjuje, da bi lahko njihova izvedba pomembneje vplivala na okolje, kot 
to določa tretji odstavek 40. člena Zakona o varstvu okolja, ki pravi, da se celovita presoja 
vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, če Ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba 
pomembneje vplivala na okolje. Merila za ocenjevanje verjetnih pomembnejših vplivov plana na 
okolje, so določena v Uredbi o merilih za ocenjevanje verjetnosti pomembnejših vplivov izvedbe 
plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta in njegovih sprememb na okolje v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje (Ur.l. RS, št.9/09).  Ministrstvo mora v skladu s predpisi, ki 
urejajo postopek celovite presoje vplivov na okolje za vsak plan, program, načrt ali drugi splošni 
akt oceniti, ali je verjetno, da bo plan pomembneje vplival na okolje, pri čemer mora upoštevati 
značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta, ter pomen in 
ranljivost območij. 
Ministrstvo ugotavlja, da je ob upoštevanju zgoraj navedenih pogojev oz. zahtev vezanih na 
vsebino predlaganih Sprememb in dopolnitev 1 Občinskega prostorskega načrta Slovenske 
Konjice treba izvesti celovito presojo njihovih vplivov na okolje z dodatkom presoje
sprejemljivosti vplivov izvedbe sprememb in dopolnitev 1 OPN Slovenske Konjice na varovana 
območja.

Upravni organ je glede na navedeno odločil, kakor izhaja iz izreka.
   
Pouk o pravnem sredstvu: Zoper to odločbo ni pritožbe, pač pa se lahko sproži upravni spor 
in sicer z vložitvijo tožbe, ki se vloži v roku 30 dni po vročitvi te odločbe na Upravno sodišče 
Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, Ljubljana. Tožba se lahko vloži pisno ali ustno na zapisnik 
pri navedenem sodišču.

Pripravila:

Metka Černelč u.d.i.a.                      mag.Tanja Bolte
Višja sekretarka                                                                 Generalna direktorica                                
                                                                                          Direktorata za okolje

Vročiti:
- Občina Slovenske Konjice,Stari trg 29; 2310 Slovenske Konjice; 
- info@obcina-slovenskekonjice.si;
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