A. POSTOPEK DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA

POBUDA ZA DRŽAVNO PROSTORSKO NAČRTOVANJE
SMERNICE
JAVNOST

ANALIZA SMERNIC IN
SKLEP VLADE O IZVEDBI DPN

UTEMELJITEV PREDLAGANE REŠITVE

B.

CILJI IN NAMEN DRŽAVNEGA PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA

Država načrtuje prostorske ureditve državnega pomena s
postopkom priprave in sprejetjem državnega prostorskega
načrta, ki je podlaga za izdajo gradbenega dovoljenja v
skladu s predpisi, ki urejajo graditev, ali z združenim
postopkom načrtovanja in dovoljevanja, ki združuje
postopek izbora najustreznejše variante prostorske ureditve
državnega pomena, postopek priprave dokumentacije in
postopek izdaje celovitega dovoljenja ter uredbe o
varovanem območju prostorske ureditve državnega
pomena. Postopek državnega prostorskega načrtovanje se
začne na pobudo ministrstva, v katerega pristojnost spada
načrtovana prostorska ureditev.

PREDLOG DPN

Predmet pobude je izgradnja vetrne elektrarne Rogatec na
grebenu Maclja z vsemi spremljajočimi funkcionalnimi
objekti in ureditvami (v nadaljnjem besedilu: VE Rogatec).
Načrtovana VE Rogatec bo prispevala k povečanju
proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov,
samozadostnosti oskrbe z električno energijo, povečanju
diverzifikacije in razpršenosti virov pri proizvodnji električne
energije, v skladu z načeli energetske politike, Energetskim
zakonom, strategijo prostorskega razvoja Slovenije,
Akcijskim načrtom za obnovljive vire energije za obdobje
2010 – 2020 in predlogom Energetskega koncepta
Slovenije. Za VE Rogatec je Direktorat za energijo
Ministrstva za infrastrukturo dne 8. 8. 2018 izdal energetsko
dovoljenje št. 360-114/2017/3.

JAVNA OBJAVA

Pobuda za DPN je izdelana v skladu s predpisi s področja
urejanja prostora, na podlagi strokovnih podlag in javno
razpoložljivih podatkov. Upoštevani so strateški dokumenti
in prostorski akti ter drugimi razvojni akti in dokumenti.

JAVNA OBJAVA
MNENJA

IZDELAVA DODATNIH
STROKOVNIH PODLAG

Območje pobude je sestavljeno iz območja vetrne
elektrarne (vključno s potrebnimi površinami v času gradnje
in montaže), območja za kablovodno povezavo do RTP
Rogaška Slatina in območja ureditve dostopne poti do
vetrnih agregatov. Koridor za umestitev kablovodov do RTP
Rogaška Slatina je opredeljen v variantah, ki potekajo v
koridorju obstoječih elektroenergetskih vodov oz. obstoječih
državnih in občinskih cest.
Lokacije posameznih vetrnih agregatov so razporejene po
grebenu, na ustreznih medsebojnih razdaljah. Zaradi čim
manjših posegov v prostor je v času gradnje predviden
samo en urejen gradbiščni prostor s pisarnami,
garderobami, deponijami,… velikosti pribl. 50 x 20 metrov.
Ob vsaki lokaciji gradnje vetrnega agregata so načrtovani
potrebni manipulacijski prostori za različne faze gradnje in
montaže. V času gradnje in montaže bo na vsaki lokaciji
potrebna površina za gradnjo (okvirne velikosti 180 × 60 m)
ter potrebni prostor (polmera do 75 m) za sestavljanje
vetrne turbine, ki se v veliki meri prekriva z opredeljeno
površino za gradnjo. V času obratovanja VE Rogatec bo
zasedba zemljišč veliko manjša. Od faze gradnje ostane
dostopna cesta, pribl. 3 m široki pas okoli stebrov za dostop
za servisna vozila in utrjen plato velikosti pribl. 45 × 30 m.
Celoten preostali prostor, ki bo potreben samo v času
gradnje, bo ustrezno saniran (zatravitev oz. zasaditev z
avtohtonimi vrstami).

Pripravljavec:

MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR,,
Direktorat za prostor, graditev in stanovanja

Pobudnik:

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO,
Direktorat za energijo

Investitor:

Dravske elektrarne Maribor d.o.o.

Izdelovalec:

HSE Invest d.o.o. Maribor

DRŽAVNI PROSTORSKI NAČRT ZA
VETRNO ELEKTRARNO ROGATEC
POBUDA

POVZETEK ZA JAVNOST
D. NAMEN POBUDE

MNENJA,
POGOJI

C.
SPREJEM DPN
UREDBA

OPIS PROSTORSKE UREDITVE

Investitor, Dravske elektrarne Maribor d.o.o., načrtuje na
grebenu Maceljske gore, v mejnem območju občin Žetale in
Rogatec ter z Republiko Hrvaško, postavitev šestih vetrnih
agregatov nazivne moči vsakega do 3,6 MW oz. skupaj do
21,6 MW.
VE Rogatec je zasnovana kot zaključena celota glede na
konfiguracijo terena in rezultate modelskih izračunov
vetrnega potenciala. Vetrni agregati bodo povezani z 20 kV
kablovodom na predvideno razdelilno postajo VE Rogatec,
od tam pa z dvema 20 kV kablovodoma na
srednjenapetostne zbiralnice v RTP 110/20 kV Rogaška
Slatina.
Investitor načrtuje namestitev tehnološko izpopolnjenih
vetrnih agregatov, tako glede okoljskih vplivov, kot glede
izkoristka. V fazi pobude tip vetrnih agregatov še ni določen.
Vsak vetrni agregat bo sestavljen iz temelja premera
približno 25 metrov in stolpa višine med 110 in 140 metri, na
katerega se namesti turbina z generatorjem in vso potrebno
elektroniko. Premer rotorja bo med 125 in 145 metri.

Namen pobude je utemeljitev in predlog za načrtovanje VE
Rogatec s postopkom priprave in sprejema državnega
prostorskega načrta. Pobuda je pripravljena na podlagi
izdelanih strokovnih podlag in analize javno razpoložljivih
podatkov in je osnovni prostorski dokument za obravnavano
prostorske ureditve v fazi odločanja o izvedbi državnega
prostorskega načrtovanja.
V skladu z ZUreP-2 ministrstvo popolno pobudo javno
objavi v prostorskem informacijskem sistemu in o javni
objavi obvesti nosilce urejanja prostora in javnost.
Prejete konkretne smernice, pridobljeni podatki in predlogi
javnosti bodo analizirani. Nosilci urejanja prostora, ki
sodelujejo pri celoviti presoji vplivov na okolje oz. presoji
sprejemljivosti, skupaj s konkretnimi smernicami podajo tudi
mnenje, ali je treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje
oz. presojo sprejemljivosti ter predlagajo obseg in
natančnost informacij, ki morajo biti vključene v okoljsko
poročilo. Na podlagi analize bodo izoblikovane usmeritve za
nadaljnje načrtovanje in za sklep o postopku državnega
prostorskega načrtovanja, ki ga sprejme Vlada RS.
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