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Ministrstvo za okolje in prostor izdaja na podlagi 38. a člena Zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 
113/05 – uradno prečiščeno besedilo, 89/07 – odl. US, 126/07 – ZUP-E, 48/09, 8/10 – ZUP-G, 8/12 –
ZVRS-F, 21/12, 47/13, 12/14, 90/14 in 51/16), 40. člena Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-
1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 61/17- GZ, 21/18 –
ZNOrg in 84/18 - ZIURKOE), 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni 
list RS, št. 61/17), prvega odstavka 101. a člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04, 
61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in 145. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni 
list RS, št. 24/06-ZUP-UPB2, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13), v upravni zadevi določitve 
plana, za katerega je treba izvesti postopek celovite presoje njegovih vplivov na okolje, za Odlok o 
občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlgališča za 
sedimente DS, pripravljavcu plana Občini Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, naslednjo

O  D  L  O  Č  B  O

1. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o  občinskem  podrobnem  prostorskem načrtu za 
umestitev sončne elektrarne na območju odlgališča za sedimente D3, ni treba izvesti 
postopka celovite presoje vplivov na okolje.

2. V postopku priprave in sprejemanja Odloka o  občinskem  podrobnem  prostorskem načrtu za 
umestitev sončne elektrarne na območju odlgališča za sedimente D3, ni treba izvesti 
postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja. 

3. V tem postopku ni bilo stroškov.

O b r a z l o ž i t e v

Pripravljavka plana, Občina Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, je Ministrstvu za okolje in 
prostor, Direktoratu za okolje, Sektorju za SPVO (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) po pooblaščencu 
SAVAPROJEKT, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško, posredovala vlogo št: 19280-10/PŽa (z dne 6. 4. 
2020) za izdajo odločbe o tem, ali je v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem  
podrobnem  prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlgališča za sedimente 
D3 (v nadaljnjem besedilu: OPPN sončne elektrarne), potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov 
na okolje, vključno s presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja (v nadaljnjem 
besedilu: CPVO).

Vlogi je bilo priloženo:
- mnenje Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35021-19/2020-2 z dne 26. 3. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorat za kmetijstvo št. 3504-

12/2020/2 z dne 25. 2. 2020, 
- mnenje Ministrstva za zdravje št. 354/53/2020-4 z dne 23. 3. 2020, ki je posredovalo mnenje 

Nacionalnega inštituta za javno zdravje št. 212b-09/1649 / NP -2398401 z dne 20. 3. 2020,
- mnenje Zavoda za varstvo narave, št. 6-III-77/2-O-20/AŠP z dne 11. 3. 2020,



- mnenje Ministrstva za kulturo, št. 35012-28/2020/4 z dne 13. 3. 2020,
- mnenje Zavoda Republike Slovenije za gozdove, št. 350-6/20-4 z dne 6. 4. 2020,
- mnenje Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, področje gozdrastva, št. 3401-54/2006/68 

z dne 21. 4. 2020,
- pooblastilo za zastopanje Občine Brežice, Cesta prvih borcev 18, 8250 Brežice, podjetju 

SAVAPROJEKT, Cesta krških žrtev 59, 8270 Krško,
- Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za umestitev sončne elektrarne na 

območju odlagališča za sedimente D3 (objavljen na spletni strani Občine Brežice 
https://www.brezice.si, št. 3505-1/2020 z dne 13. 2. 2020) in  

- Pobuda in izhodišča za pripravo Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za umestitev 
sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente D3 (izdelal: Sava PROJEKT d.d., Cesta 
krških žrtev 59, 8270 Krško, Partizanska cesta 3, št. 19280-00, krško, januar 2020) sta dostopna na 
spletni strani: https://www.brwzice.si/sl/prostor/.   

Po 40. členu Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/2006-ZVO-1-UPB1, 49/06-ZMetD, 66/06-
odl. US, 33/07-ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16, 
61/17- GZ in 21/18 - ZNOrg, v nadaljnjem besedilu: ZVO-1) 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 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. 
ZVO-1 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 ZVO-1, ali če je zanj zahtevana presoja sprejemljivosti po predpisih o 
ohranjanju narave in sicer se na podlagi 101. člena Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 
96/04, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14, v nadaljnjem besedilu: ZON) celovita presoja vplivov na 
okolje izvede za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno 
območje ali potencialno posebno ohranitveno območje sami po sebi ali v povezavi z drugimi plani. Na 
podlagi tretjega odstavka 40. člena ZVO-1 se celovita presoja vplivov na okolje izvede tudi za drug plan, 
če ministrstvo oceni, da bi lahko njegova izvedba pomembneje vplivala na okolje. 

Na podlagi četrtega odstavka 40. člena pa 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. Celovita presoja vplivov na 
okolje se ne izvede za plan, ki je izključno namenjen obrambi države, zaščiti in reševanju ter za 
proračun ali finančne načrte države ali občine.

V skladu z določili 119. člena v povezavi s 110. členom Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 
61/17), ministrstvo pristojno za varstvo okolja, v roku 30 dni po prejemu popolne vloge pisno sporoči 
občini, ali je za občinski podrobni prostorski načrt potrebno izvesti celovito presojo vplivov na okolje. 

Ministrstvo je po pregledu vloge ugotovilo, da Družba Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (v 
nadaljnjem besedilu: HESS) želi razširiti področje delovanja v sklopu proizvodnje električne energije iz 
obnovljivih virov energije z izgradnjo sončne elektrarne ter tako prispevati k hitrejšemu doseganju 
podnebnih ciljev Slovenije na področju energetike in obnovljivih virov energije. V družbi HESS 
fotovoltaično tehnologijo prepoznavajo kot eno pomembnejših in dostopnejših tehnologij, saj so sončne 
elektrarne vir ekološko in okoljsko sprejemljive energije, pri delovanju pa ne povzročajo emisij 
toplogrednih plinov in drugih snovi. Do marca 2021 tako na delu območja enega izmed treh načrtovanih 
odlagališč za sedimente ob akumulacijskem bazenu hidroelektrarne (v nadaljevanju HE) Brežice 
načrtujejo gradnjo sončne elektrarne nazivne električne moči do 10 MW. Postavitev sončne elektrarne 
ob akumulacijskem bazenu HE Brežice predstavlja pilotni projekt priključevanja sončnih elektrarn preko 
omrežja HE na prenosno omrežje, s čimer se je moč izogniti vplivom na zasičenje prenosnih poti in na 
kakovost električne energije v distribucijskih omrežjih.

Na območju odlagališča za sedimente D3, kjer je načrtovana postavitev sončne elektrarne, je v veljavi 
Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Brežice (Uradni list RS, št. 50/12 in 
69/13, v nadaljnjem besedilu: DPN za območje HE Brežice). V Uredbi o DPN za območje HE Brežice ni 



neposredne podlage za umestitev sončne elektrarne v prostor, saj v času priprave DPN ni bila podana 
pobuda ter znan investitor za gradnjo, zato sončna elektrarna ni opredeljena kot ena izmed ureditev na 
območju DPN. Za umestitev sončne elektrarne v prostor je torej treba pripraviti nov prostorski izvedbeni 
akt. V skladu z Zakonom o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17; v nadaljnjem besedilu: ZUreP-2 
se sončna elektrarna z nazivno električno močjo do 10 MW uvršča med ureditve lokalnega pomena, za 
načrtovanje katere je pristojna občina. 

ZUreP-2 v 82. členu določa, da na območju DPN občina lahko načrtuje ureditve lokalnega pomena, če s 
tem soglaša vlada in nista onemogočeni izvedba in uporaba prostorskih ureditev, načrtovanih z DPN.

S postavitvijo sončne elektrarne ne bosta onemogočeni izvedba in uporaba prostorskih ureditev, 
načrtovanih z DPN, saj glede na dinamiko sedimentacije v akumulacijskem bazenu, ki poteka drugače, 
kot je bilo predvideno v času priprave DPN, po podatkih HESS ni pričakovati, da bodo odlagališča za 
sedimente uporabljena v naslednjih 15-ih do 20-ih letih. V kolikor bi se potreba po odlaganju sedimentov 
vseeno izkazala prej, je sončno elektrarno možno demontirati ali prestaviti na drugo lokacijo. Poleg 
tega, da se umestitev sončne elektrarne predlaga le na območje enega od treh odlagališč, se na 
obravnavanem območju D3 predlaga zgolj umestitev fotovoltaičnih modulov do površine ca. 2/3 
odlagališča, preostali prostor pa varuje za namen odlaganja sedimentov. 

Z namenom umestitve sončne elektrarne ob akumulacijskem bazenu HE Brežice je torej, v skladu z 82. 
členom ZUreP-2, podana pobuda za pripravo občinskega podrobnega prostorskega načrta (v 
nadaljevanju OPPN), na podlagi katerega bo možna uresničitev investicijske namere družbe HESS. 

Območje obravnave se nahaja na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Brežice, natančneje na 
območju, kjer je po Državnem prostorskem načrtu za območje HE Brežice načrtovano odlagališče za 
sedimente D3.

Območje za umestitev sončne elektrarne se nahaja na območju načrtovanega odlagališča sedimentov 
(D3), na desnem bregu akumulacijskega bazena HE Brežice, dolvodno od meje med občinama Krško in 
Brežice. Postavitev fotovoltaičnih modulov je predvidena na razširjenem območju med nasipom, 
drenažnim kanalom in vzdrževalno potjo. Glede na dinamiko sedimentacije v akumulacijskem bazenu, 
ki poteka drugače, kot je bilo predvideno v času priprave DPN, ni pričakovati, da bodo lokacije 
sedimentov uporabljene v naslednjih 15-ih do 20-ih letih. Ne glede na to se na obravnavanem območju 
predlaga namestitev fotonapetostnih modulov le do površine ca. 2/3 odlagališča, ca. 1/3 pa se vseeno 
ohrani za eventualno odlaganje sedimentov. Po eventualni zapolnitvi tega dela odlagališča sedimentov, 
se lahko sončna elektrarna prestavi na ta del. Postavitev sončne elektrarne se torej predlaga na del 
lokacije še neobstoječega odlagališča za sedimente, ki se pri vzdrževanju odstranjujejo iz 
akumulacijskega bazena HE Brežice. 

Sončna elektrarna ima glede na trenutno stanje tehnike predvideno zmogljivost 6 MW električne 
energije. Moč sončne elektrarne se skozi proces projektiranja lahko spremeni v skladu z novimi 
tehničnimi dognanji. 

Območje D3, ki sovpada z mejo OPPN obsega površino 9,3 ha. Za namestitev sončne elektrarne je 
predvidena površina ca. 5,6 ha, za eventualno odlaganje sedimentov pa ca. 2,7 ha. Preostali del 
predstavljajo dostopne poti znotraj območja OPPN. Območje D3 zajema zemljišča oz. dele zemljišč z 
naslednjimi parcelnimi številkami: 3251/87, 3251/88, 3251/93, 3461/91, 3461/92, 3484/100, 3484/56, 
3484/66, 3484/94, 3484/95, 3484/96, 3484/97, 3484/99, 6315/1, 6315/2, 6317/1, 6317/2, 6319/1, 
6319/2, 6321/1, 6321/2, 6323/1, 6323/2, 6325/1, 6325/2, 6327/1, 6327/2, 6331/1, 6331/2, 6335/1, 
6335/2, 6335/3, 6337/1, 6337/2, 6339/1, 6339/2, 6341/2, 6675/1, 6675/2, 6676/2, 6677/2, 6679/1, 
6679/2, 6680, vse k.o. Krška vas. 

Po javno dostopnih podatkih (vir: DRSV, september 2019-portal PISO) se območje nahaja znotraj 
razreda velike poplavne nevarnosti; v manjšem delu pa tudi na območju razreda srednje poplavne 
nevarnosti. V skladu z dogovorom z Direkcijo RS za vode se fotovoltaični paneli in druga elektro 
oprema namestijo nad koto Q100 oz. nad koto Q500 (vanjo lahko sega le del nosilne konstrukcije 
sončne elektrarne). 



Ministrstvo po preučitvi vseh mnenj in dejstev ugotavlja:

1. Za navedeni plan ni treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje na podlagi 51. člena ZVO-1, 
prvega odstavka 2. člena Uredbe o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje 
(Uradni list RS, št. 51/14 in 57/15, v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Priloge 1 Uredbe, saj izgradnja 
sončne elektrarne moči 6 MW ne predstavlja posega, za katerega je presoja vplivov na okolje obvezna 
(Priloga 1, D.III.3 –samostoječe naprave za izkoriščanje sončne energije z zmogljivostjo vsaj 250 KW ali 
na površini vsaj 0,5 ha- je pa v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja potrebno izvesti predhodni 
postopek ali je za nameravani poseg v okolje treba izvesti presojo vplivov na okolje).

2. Na podlagi 101. člena ZON se celovita presoja vplivov na okolje izvede za plane, kadar bi plan 
lahko pomembno vplivali na zavarovano območje, posebno varstveno območje ali potencialno posebno 
ohranitveno območje (varovana območja) sam po sebi ali v povezavi z drugimi plani in je zanj potrebno 
izvesti presojo sprejemljivosti vplivov na varovana območja. Ministrstvo je pridobilo mnenje Zavoda RS 
za varstvo narave – OE Novo mesto (št. 6-III-77/2-O-20/AŠP z dne 11. 3. 2020), iz katerega izhaja, da 
na območju OPPN ni evidentiranih zavarovanih in varovanih območij, zato presoje sprejemljivosti 
vplivov izvedbe plana na varovana območja za predmetni OPPN ni potrebno izvesti.

3. Na podlagi 3. odstavka 40. člena ZVO-1 in Uredbe 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 (Uradni list RS št. 9/09), je ministrstvo 
preverilo značilnosti plana, značilnosti vplivov in območij ter pomen in ranljivost območij, ki bodo 
verjetno prizadeta in ugotovilo da:

-  iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Direktorata za kmetijstvo, št. 3504-
12/2020/2 z dne 25. 2. 2020 izhaja, da predlagana prostorka ureditev ne posega na območje kmetijskih 
zemljišč, zato se do predlaganih ureditev ne opredljuje,

- iz mnenja Direkcije Republike Slovenije za vode, št. 35021-19/2020-2 z dne 26. 3. 2020 izhaja, 
da je širše območje obravnavanega OPPN sicer poplavno, trenutno je lokacija poplavno ogrožena, a z 
deponiranjem materiala območje ne bo poplavno. Vpliv umestitve deponije sedimentov s stališča 
zmanjšanja poplavnega prostora oz. poplavnih razmer je bil torej že preverjen in potrjen, torej za poseg 
s stališča posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih 
voda ni potrebno izdelati CPVO niti PVO,

- iz mnenja Ministrstva za kulturo, št. 35012-28/2020/4 z dne 13. 3. 2020 izhaja, da na območju 
urejanja ter v območju vplivov novih posegov ni enot kulturne dediščine, vpisane v register nepremične 
kulturne dediščine, lokacija tudi ni v osi pogledov avtoceste na staro mestno jedro Brežice, zato s 
stališča varstva kulturne dediščine ni potrebno izvesti celovite presoje vplivov na okolje,

- iz mnenja Ministrstva za zdravje (št. 354/53/2020-4 z dne 23. 3. 2020), ki je posredovalo 
mnenje Nacionalnega inštituta za javno zdravje (št. 212b-09/1649 / NP -2398401 z dne 20. 3. 2020) 
izhaja, da za OPPN za umestitev sončne elektrarne na območju odlagališča za sedimente DS v Občini 
Brežice s stališča pristojnosti varovanja zdravja ljudi pred vplivi iz okolja ni treba izvesti celovite presoje 
vplivov na okolje,

- iz mnenja Zavoda za gozdove, št. 350-6/20-4 z dne 6. 4. 2020 izhaja, da načrtovane ureditve 
ne bodo imele pomembnega vpliva na okolje s stališča vpliva na gozd in funkcije gozda, zato celovite 
presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti,

-   iz mnenja Zavoda RS za varstvo narave (št. 6-III-77/2-O-20/AŠP z dne 11. 3. 2020) izhaja, da 
gre za plan, katerega dejavnost, sončna elektrarna ne bo imela bistvenega vpliva na biotsko 
raznovrstnost območja znotraj območja že opredeljenega za infrastrukturo, zato za OPPN za umestitev 
sončne elektrrne na območju sedimente D3 ni potrebno izvesti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe 
plana na biotsko raznovrstnost,

- iz mnenja Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ministrstvo, področje gozdarstva št. 
3401-54/2006/68 z dne 21. 4. 2020 izhaja, da OPPN sončne elektrarne ne bo imel pomembnih vplivov 
na okolje s stališča gozdrastva in lovstva, 

- glede značilnosti vplivov in območij, ki bodo verjetno prizadeta zaradi vplivov plana ne gre za 
kumulativne in čezmejne vpliv.

Na podlagi ugotovljenih dejstev in dokazov je pristojno ministrstvo ugotovilo, da v skladu z določili 2. in 
3. odstavka 40. člena ZVO-1, v postopku priprave in sprejemanja Odloka o občinskem  podrobnem  
prostorskem načrtu za umestitev sončne elektrarne na območju odlgališča za sedimente D3, ni 



treba izvesti celovite presoje vplivov na okolje, niti presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana 
na varovana območja.

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 neposredno pisno ali pa se pošlje po pošti.

Postopek vodila:
Barbara Žagar, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka                                                                                                  

Mag. Vesna Kolar –Planinšič
Vodja Sektorja za strateško presojo
           vplivov na okolje 

   mag. Katja Buda, 
                                                                                                                v.d. Generalne direktorice 
                                                                                                                     Direktorata za okolje

Vročiti elektronsko:
- obcina.brezice@brezice.si,
- savaprojekt@savaprojekt.si.

V vednost:
- zrsvn.oenm@zrsvn.si, Zavod za varstvo narave, Adamičeva ulica 3, 8000 Novo mesto,
- gp.mz@gov.si, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- gp.drsv@gov.si, Direkcija RS za vode, Hajdrihova ulica 26, 1000 Ljubljana,
- gp.mk@gov.si, Ministrstvo za kulturo, Direktorat za kulturno dediščino, Maistrova 10, 1000 Ljubljana,
- gp.mkgp@gov.si, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana,
- oebrežice@zgs.si, Zavod za gozdove, Bratov Milavcev 61, 8250 Brežice.
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