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1. POVZETEK 

1.1 Splošno 

V Okoljskem poročilu je izvedena celovita presoja vplivov na okolje za Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017), ki je bil izdelan aprila 2017. 

1.2 Obrazložitev poteka celovite presoje vplivov na okolje 

Skladno z odločbo Ministrstva za okolje in prostor je treba za posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020 izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje. V okviru postopka je 
treba izvesti tudi presojo sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave. 
 
V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo aprila 2015, v fazi vsebinjenja, izdelano poročilo z 
naslovom "Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila za posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020". Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila smo posredovali v mnenje 
pristojnemu ministrstvu, ki je zaprosilo za mnenja relevantna resorna ministrstva. Po prejemu mnenj so bila 
Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila dopolnjena (29. maj 2015). V postopku vsebinjenja je bilo 
ugotovljeno, da izvajanje AN OVE verjetno ne bo imelo pomembnega čezmejnega okoljskega vpliva. V 
fazi vsebinjenja in pridobivanja smernic je bil uporabljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za 
obdobje 2010–2020, ki je bil izdelan decembra 2014 in posodobljen 14. februarja 2015.  
 
V času priprave okoljskega poročila je bil AN OVE postopno dopolnjevan. Zadnja dopolnitev AN OVE je 
bila aprila 2017. 

1.3 Opis ciljev in ukrepov AN OVE 

V AN OVE so obravnavani ukrepi slovenske energetske politike za doseganje naslednjih ciljev: 
1. Cilj AN OVE: zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % 
obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020. 
2. Cilj AN OVE: zagotoviti ugodno upravno in ekonomsko okolje za dolgoročno povečanja deleža 
obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje. 
 

1. Cilj AN OVE: Ciljni delež OVE do leta 2020 – zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v 
končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije v prometu - bo dosežen na podlagi izvajanja 
ukrepov za doseganje naslednjih podciljev z: 
• 38,6 % deležem iz proizvodnje električne energije iz OVE 
• 34,5 % deležem proizvodnje toplote iz OVE 
• 10,1 % deležem OVE v prometu 
 
Izvedbeni ukrepi za doseganje podciljev iz skupine 1. cilja AN OVE se ločijo glede na tehnologijo v tri 
skupine, te pa na več podskupin: 
• 1. Tehnologije OVE za električno energijo: 1a Hidroenergija, 1b Sončna energija, 1c Vetrna energija, 

1d Biomasa. 
• 2. Tehnologije OVE za ogrevanje in hlajenje: 2a Geotermalna energija, 2b Sončna energija, 2c 

Biomasa, 2d Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk. 
• 3. Tehnologije OVE v prometu: 3a Bioetanol/bio-ETBE iz uvoza, 3b Biodizel iz uvoza, 3c Obnovljiva 

električna energija. 
 
2. Cilj AN OVE: povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in 
nadalje bo doseženo na podlagi izvajanja ukrepov za doseganje naslednjih podciljev: 
• zagotoviti ugodno upravno okolje za umeščanje tehnologij OVE v prostor 
• zagotoviti ugodno ekonomsko okolje za povečanje rabe tehnologij OVE 
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Izvedbeni ukrepi za doseganje podciljev iz skupine 2. cilja AN OVE štejejo za horizontalne administrativne 
ukrepe in se nanašajo na dve skupini: 

• 4a Izboljšanje zakonodajnega okvira v zvezi z OVE ter izboljšanje upravnega podpornega okolja. 
• 4b Izboljšanje ekonomskega podpornega okolja s finančnim spodbujanjem uporabe energije iz 

OVE. 
 
V AN OVE sta oblikovani dve varianti, v eni gre za pospešen prodor vetrnih elektrarn, v drugi 
sončnih elektrarn. Obe navedeni tehnologiji sta sicer zastopani v obeh variantah. 

1.4 Metoda presoje vplivov na okolje 

Za prikaz izhodiščnega stanja je bil opravljen pregled vseh razpoložljivih informacij za opredelitev stanja 
okolja. Opisi pomembnih značilnosti obstoječega stanja okolja so osredotočeni na tiste značilnosti okolja, 
ki so pomembne za strateško raven načrtovanja in na relevantna merila vrednotenja in kazalnike za 
spremljanje stanja.  
 
Pomembni okoljski cilji so opredeljeni na podlagi: 
• strateških dokumentov Republike Slovenije in prevzetih obveznostih, določenih v ratificiranih 

mednarodnih pogodbah ali predpisih Evropske unije,  
• upoštevanja analize obstoječega stanja okolja in 
• identifikacije okoljskih vplivov, ki jih lahko povzroči energetska infrastruktura. 
 
V Okoljskem poročilu je preverjena skladnost ciljev AN OVE z okoljskimi cilji, notranja skladnost ciljev 
AN OVE in notranja skladnost okoljskih ciljev.  
 
Ocenjevanje posledic izvedbe AN OVE na posamezna področja okolja in okoljske cilje je izvedeno v 
skladu z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 
na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). Opravljeno je tudi vrednotenje dveh variant (vetrna in sončna) glede 
na skladnost z okoljskimi cilji.  
 
Presoja vplivov na ribe ni obravnavana pod poglavjem »Naravni viri«, saj se skladno s 3. členom Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 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 in 30/16) naravni vir 
obravnava kot del okolja le v primeru, kadar je predmet gospodarske rabe, kar pa sladkovodne ribe niso. 
Vpliv na ribe je v Okoljskem poročilu obravnavan v okviru poglavja »Narava.« 
 
Na podlagi presoje so podani omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri dopolnitvi in izvajanju AN 
OVE. Predvideno je tudi spremljanje stanja.  

1.5 Cilji varstva okolja 

V Okoljskem poročilu je izvedena presoja za sledeče vidike okolja in pripadajoče okoljske cilje: 
 
• Naravni viri 
Okoljski cilj 1: Zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov 
 
• Zrak 
Okoljski cilj 2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v zrak, ki so 
za energetski sektor določene v Operativnem programu doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij 
onesnaževal zunanjega zraka 
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• Voda 
Okoljski cilj 3: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega ekološkega in kemijskega stanja površinskih 
voda oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno preoblikovana oziroma umetna vodna telesa 
na območju hidroelektrarn 
Okoljski cilj 4: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemne 
vode 
 
• Narava 
Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) 
Okoljski cilj 6: Zaščititi območja z naravovarstvenim statusom pred posegi z bistvenimi vplivi 
 
• Podnebni dejavniki 
Okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije TGP zaradi nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. 
 
Okoljski cilj 8: Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture, ki podpira proizvodnjo elektrike in toplote iz 
obnovljivih virov energije, na podnebne spremembe. 
 
• Zdravje ljudi  
Okoljski cilj 9: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom. 
Okoljski cilj 10: Zmanjšati obstoječo poplavno ogroženost in zmanjšati tveganje za nastanek poplav zaradi 
neustreznega obratovanja ali zaradi porušitve pregrade HE. 
Okoljski cilj 11: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika vplivov na pitno vodo ali obremenitev 
z EMS  
Okoljski cilj 12: Na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka bistveno prispevati k zmanjšanju 
letnega števila čezmernih dnevnih obremenitev zunanjega zraka z delci, ki ne sme biti večje od 35 v 
koledarskem letu 
 
• Prebivalstvo in materialne dobrine 
Okoljski cilj 13: Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z energijo 
 
• Kulturna dediščina 
Okoljski cilj 14: Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine 
 
• Krajina  
Okoljski cilj 15: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi 
na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 
 

1.6 Podatki o izhodiščnem stanju okolja 

Naravni viri 
Več kot polovico kopnega ozemlja Slovenije pokrivajo gozdovi (56 %, skupaj z grmičastim gozdom 58 %), 
drugo pretežno naravno rastje (naravni travniki, mokrišča, vodne, malo- ali neporasle površine) zavzema 4 
%, 35 % površja je namenjenega pretežno kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. Po poročilih 
Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2014 posek znaša približno 50 % prirastka. Za pritiske na obstoječe 
stanje tal se šteje zmanjšanje površine najboljših kmetijskih zemljišč in območij gozdov z močno 
poudarjeno lesno proizvodno funkcijo, vnos snovi v ali na tla in izvedba posegov v okolje, ki povzročajo 
ali pospešujejo erozijo ali drugače degradirajo tla. 
 
Zrak 
V Sloveniji predstavlja največji problem onesnaženje zraka z delci (PM10) ter ozonom v poletnem času. 
Meritve PM10 kažejo občasna preseganja mejnih vrednosti na celotnem ozemlju Slovenije, še posebej pa na 
območju večjih aglomeracij v notranjosti države, kjer v zimskem obdobju nastajajo dolgotrajne 
temperaturne inverzije. 
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Slovenija relativno dobro ureja emisije onesnaževal, za katera so na podlagi NEC direktive določene 
zgornje meje emisij. Prenos določb EU zakonodaje v slovenski pravni red ter z njihovo dosledno 
upoštevanje sta zadostna ukrepa, da tudi potrebe po povečanju rabe lesne biomase v kurilnih napravah ne 
bodo ogrozile okoljskih ciljev Slovenije v zvezi z nacionalnimi zgornjimi mejami emisij onesnaževal. 
 
Podnebni dejavniki 
Po Kjotskem protokolu bi Slovenija morala v obdobju od 2008 do 2012 zmanjšati količino izpustov 
toplogrednih plinov v povprečju za 8 % glede na izhodiščne količine izpustov iz leta 1986. V letu 2009, ki 
že sodi v ciljno obdobje, je bila količina izpustov toplogrednih plinov kljub občutnemu zmanjšanju še 
vedno za skoraj 4 % večja od postavljenega cilja. V letu 2009 je največ izpustov toplogrednih plinov 
izviralo iz sektorja energetika, kar 82 %. Največ izpustov v tem sektorju je nastalo pri porabi fosilnih goriv 
v prometu in pri proizvodnji energije. Zaradi sprememb podnebnih razmer vse pogosteje prihaja do 
naravnih katastrof kot so na primer poplave in suše ali pojav žleda. Slovenija ima tako 1200 poplavnih 
območij, na katerih živi okoli 225 tisoč prebivalcev. Kar polovica poplavnih območij je v porečju Save, 40 
% v porečju Drave in 4 % v Posočju. 
 
Voda 
V Sloveniji srečamo različne tipe površinskih vodotokov, ki so posledica pestre geološke sestave tal in 
razgibanega reliefa. Dobro in zelo dobro ekološko stanje je ugotovljeno za 49% vodnih teles površinskih 
voda, na vodnem območju Donave dobro in zelo dobro stanje dosega 43% vodnih teles, na vodnem 
območju Jadranskega morja pa ta delež znaša 67% (NUV II, oktober 2016). Zaradi človekovih dejavnosti 
so najbolj obremenjena podzemna vodna telesa na severovzhodu Slovenije.  
 
Narava 
Slovenija ima kljub majhni površini izredno visoko vrstno pestrost, z velikim številom vrst na majhnem 
prostoru. V svetovnem merilu se lahko ponaša z eno najvišjih podzemeljskih biotskih pestrosti in je z 58 % 
površinsko zastopanostjo z gozdovi ena najbolj gozdnatih evropskih držav. Slovenija ima 355 območij 
Natura 2000, skupna površina Natura območij je 7.684 km2, to je 37,9 % površine Slovenije. V Sloveniji je 
zavarovanih 269.866 ha, kar je 13,3 % površine Slovenije (Geoportal ARSO, april 2016). V Sloveniji so 3 
območja uvrščena med Ramsarska mokrišča: Cerkniško jezero z okolico, Sečoveljske soline in Škocjanske 
jame.  
  
Zdravje ljudi 
Energetske naprave imajo lahko negativen vpliv na zdravje ljudi zaradi oddajanja nizkofrekvenčnega 
hrupa, spremembe kakovosti pitne vode, spremembe kakovosti zraka in prekomerne izpostavljenosti 
elektromagnetnemu sevanju.  
 
• Obremenjenost s hrupom 
Obremenjenost okolja s hrupom se v zadnjih letih zaradi naraščanja tranzitnega prometa in širjenja 
poselitvenih območij v splošnem povečuje. Najpomembnejši vir obremenjevanja okolja s hrupom v 
Sloveniji je cestni, v manjši meri železniški promet. Od naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije 
so predvsem vetrne turbine tiste, ki povzročajo emisije hrupa. 
 
• Izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti 
Podatki integralnih kart poplavne nevarnosti so izdelani za raven merila 1:5.000 in razvrščajo poplavna 
območja v štiri razrede poplavne nevarnosti, razred majhne, srednje, velike in preostale nevarnosti 
(približno 500 km2). Približno 1300 km2 poplavnih območij pokrivajo podatki opozorilne karte poplav, ki 
je izdelana za raven merila 1:50.000 in razvršča poplavna območja v tri razrede, razred pogostih, redkih in 
zelo redkih poplav. Skupna površina znanih poplavnih območij v Sloveniji znaša več kot 6 % površine 
državnega ozemlja, upoštevaje hudourniška območja pa tudi do 10 % površine. 
 
• Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu sevanju 
Meritve, ki so jih v okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj do sedaj izvedle 
pooblaščene ustanove v Sloveniji kažejo, da obremenitev naravnega in življenjskega okolja z 
elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega zakonsko določenih mejnih vrednosti. 
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• Pitna voda 
Vodovarstvena območja v Sloveniji obsegajo približno 347.000 ha ali 17 % ozemlja, od tega je dobrih 
8.000 hektarov v najstrožjem režimu varovanja (Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, 2016). Velika in 
srednja oskrbovalna območja, ki oskrbujejo po več kot 1.000 ljudi (85 % prebivalcev) imajo praviloma 
ustrezno kakovost pitne vode, problematična pa so majhna oskrbovalna območja (zlasti s 50–500 
prebivalci), saj so v velikem deležu fekalno onesnažena. Podobno tudi oskrbovalna območja s površinsko 
vodo, med katere z vidika tveganja na zdravje, prištevamo kraške vire pitne vode. Rezultati kemijskih 
preskusov kažejo na onesnaženost pitne vode s pesticidi in nitrati (Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, 
2016). 
 
• Kakovost zraka 
Analiza virov PM10 kaže, da sta vzrok onesnaženja z delci večinoma cestni promet raba trdnih goriv v 
kurilnih napravah, predvsem na urbaniziranem območju mestnih občin (predvsem Ljubljana, Maribor in 
Celje), v slabo prevetrenih kotlinah pa so vzrok onesnaženja tudi izpusti iz industrijskih virov (Zasavska in 
Celjska kotlina).  
 
Prebivalstvo in materialne dobrine 
Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih središčih, 
reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje dostopna območja pa 
so redkeje poseljena. Leta 2011 je bilo na področju energetike 85,6% vseh spodbud dodeljenih za ukrepe 
učinkovite rabe energije, soproizvodnji in obnovljivim virom energije. 
 
Kulturna dediščina 
V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je bilo maja 2015 zavedenih 32.200 enot dediščine. 
Število registriranih enot kulturne dediščine se v zadnjih letih povečuje, predvsem število enot registriranih 
arheoloških najdišč. Trije kulturni spomeniki (Plečnikove Žale, Partizanska bolnišnica Franja, Spominska 
cerkev sv. Duha na Javorci) imajo znak evropske dediščine, še dva (prazgodovinska kolišča na Igu na 
Ljubljanskem barju, dediščina živega srebra v Idriji) sta vpisana na Unescov Seznam svetovne dediščine v 
kategoriji kulturne dediščine. 
 
Krajina 
Slovenske krajine kažejo veliko pestrost in bogastvo krajinskih vzorcev. Poseben status imajo izjemne 
krajine in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalnem nivoju. Opredeljuje jih 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, in sicer 93 območij izjemnih krajin ter 60 krajinskih območij 
prepoznavnih značilnosti. 

1.7 Presoja vplivov na okolje 

1.7.1 Presoja ukrepov AN OVE 

Naravni viri 
V splošnem je vpliv rabe OVE na naravne vire pozitiven: s proizvodno energije iz obnovljivih virov se 
zmanjšuje raba fosilnih goriv in s tem se zmanjšuje obremenjevanje okolja z emisijami toplogrednih plinov 
in drugimi emisijami v zrak, kar posledično pomeni manjšo možnost onesnaženja tal, zmanjšuje možnost 
nastanka kislega dežja, podnebnih sprememb, vremenskih ujm…, ki negativno vplivajo na možnost rabe 
naravnih virov. Je pa potrebna pozornost pri umeščanju objektov OVE v prostor in pri načrtovanju same 
intenzitete rabe OVE, da lokalno ne pride do negativnih vplivov na naravne vire (gozd, kmetijska 
zemljišča). 
 
Zrak 
Med obratovanjem naprav za proizvodnjo toplote ali električne energije so pomembni izpusti onesnaževal 
zaradi rabe lesne biomase kot goriva. Praviloma velja ocena, da je nova raba lesne biomase v kurilnih 
napravah sprejemljiv pritisk na doseganje okoljskih ciljev v zvezi z izpusti onesnaževal, če se izvaja skupaj 
z uvajanjem novih tehnik rabe lesne biomase v kurilnih napravah ali priključevanjem obstoječih stavb z 
individualnimi kurilnimi napravami na daljinsko ogrevanje ali uvajanjem SPTE z visokim izkoristkom.  
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V AN OVE predvideno povečanje rabe lesne biomase kot obnovljivega vira energije sicer negativno vpliva 
na prizadevanja po zmanjševanju izpustov onesnaževal, vendar pa so posledice tega vpliva z drugimi 
ukrepi AN OVE in ukrepi učinkovite rabe energije zmanjšane na sprejemljivo raven za okolje. Te 
negativne vplive rabe lesne biomase je treba predvsem na urbaniziranih območjih dosledno izravnati z 
drugimi ukrepi (predvsem ukrepi učinkovite rabe energije), in to v obsegu, ki na celotnem območju 
zagotavlja zmanjšanje onesnaženosti zunanjega zraka z delci.  
 
Voda 
Hidroenergetski objekti (tako obstoječi kot tudi načrtovani) imajo lahko neposredne in daljinske vplive na 
ekološko stanje površinskih voda, hidromorfološke značilnosti (zaradi odvzemanja vode, prečnih objektov 
– zadrževanja vode in prekinitev vzdolžne povezanosti, regulacij in drugih ureditev strug ter rabe 
obrežnega pasu) in kakovost vode. Hidroenergetski objekti lahko trajno, neposredno in daljinsko vplivajo 
tudi na tok in količinsko stanje podzemne vode. Izgradnja akumulacije lahko povzroči tudi višanje ali 
nižanje nivoja podzemne vode na vplivnem območju akumulacije. Zaradi rabe geotermalne energije so 
možni negativni vpliv na podzemne vode (znižanja gladine, vdori hladnejše vode ob vrtinah ob 
prekomernem izkoriščanju, kemijsko onesnaženje). Ostali obnovljivi viri energije bistvenih vplivov na 
vode nimajo.  
 
Narava 
Proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov energije ima lahko vpliv na povezanost populacij in 
ohranjanje biotske pestrosti ter območja z naravovarstvenim statusom predvsem zaradi izgradnje novih 
hidroelektrarn, vetrnih in sončnih elektrarn ter tudi izkoriščanja biomase. Neustrezni posegi lahko 
spremenijo lastnosti naravnih vrednot, zaradi katerih so bile razglašene, poslabšajo stanje ekološko 
pomembnih območij, ki prispevajo k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, 
vplivajo na lastnosti zavarovanih območij ter poslabšajo stanje habitatov kvalifikacijskih vrst in habitatnih 
tipov na Natura 2000 območjih. 
 
Hidroelektrarne imajo negativen vpliv na ohranjanje biotske pestrosti predvsem zaradi izgub habitatov vrst 
in habitatnih tipov vodnih in obvodnih ekosistemov, prekinitve migracijskih poti zaradi ovir v strugi 
vodotokov, spremembe prodonosnosti, poslabšanja kemijskega stanja vode, sprememb v režimu vodnega 
toka in sprememb v dinamiki poplavljanja.  
 
Vetrne elektrarne imajo lahko negativne vplive predvsem na ptice, netopirje in velike zveri, in sicer pri 
prvih dveh skupinah predvsem zaradi možnih trkov z rotorjem, pri velikih zvereh pa zaradi možne 
fragmentacije strnjenih gozdnih sestojev in preprečitve migracije bolj plašnih zveri (volk, ris). Ti vplivi 
lahko neposredno ali posredno vplivajo na zmanjšanje populacij nekaterih vrst oziroma v primeru redkih in 
ogroženih vrst tudi na izgubo celotne populacije ter posledično na manjšo biotsko raznovrstnost širšega 
območja.  
 
Negativni vplivi sončnih elektrarn so možni, če bi se solarni sistemi nameščali na nepozidana zemljišča, 
kar bi lahko povzročilo trajne izgube habitatnih tipov in habitatov živalskih vrst, negativne vplive na 
povezanost populacij vrst (predvsem v primeru poseganja v gozd) in biotsko pestrost območij. 
 
Poseganje v gozd, ki predstavlja vir biomase za proizvodnjo električne energije in toplote, na neustrezen 
način lahko privede do trajnih izgub habitatnih tipov in habitatov vrst, negativno vpliva na populacije vrst, 
njihove migracije in biotsko pestrost. 
 
Izkoriščanje geotermalne energije lahko pri vračanju toplejše vode v površinski vodotok vpliva na vrstno 
sestavo. Večji negativen vpliv koriščenja geotermalne energije lahko pričakujemo v primeru izpuščanja 
izrabljene termalne vode z višjo temperaturo v vodotoke, ki imajo naravovarstveni status zaradi varovanja 
živalskih ali rastlinskih vrst.  
 
Podnebni dejavniki 
Ukrepi AN OVE imajo izrazito pozitiven vpliv na zmanjševanje emisije toplogrednih plinov, ki so največji 
krivec za podnebne spremembe. Trenutno je raba fosilnih goriv v energetiki največji vir emisije 
toplogrednih plinov. Emisije toplogrednih plinov zaradi rabe goriv v energetiki pomenijo veliko tveganje 
za blaženje podnebnih sprememb. Izvajanje ukrepov AN OVE ter izvajanje ukrepov učinkovite rabe 
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energije bosta ključno pripomogla, da bodo celotne emisije toplogrednih plinov v Sloveniji srednjeročno 
stagnirale in se do leta 2030 tudi zmanjšale.  
 
Ker se na strateškem nivoju razvoja energetskih politik ukrepi s področja prilagajanja podnebnim 
spremembam obravnavajo kot horizontalni ukrepi, se morajo ukrepi iz skupine ukrepov za doseganje 
ugodnega upravnega in ekonomskega okolja za OVE razširiti z izdelavo smernic, metodologije in 
postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter pri načrtovanju in 
izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo električne energije. 
 
 
Zdravje ljudi  
Obremenitev s hrupom: Ukrepi AN OVE nimajo neposrednega vpliva na obremenjenost okolja s hrupom, 
razen vetrnih elektrarn, ki povzročajo hrup zaradi emisije zvoka v slišnem frekvenčnem območju, zvoka v 
nizko frekvenčnem območju in infrazvoka. S tehničnimi rešitvami se emisija hrupa iz vetrnih elektrarn 
lahko učinkovito zmanjša, če pa to ni mogoče, je treba zagotoviti primerno oddaljenost od stanovanjskih 
stavb ali stavb, v katerih se ljudje dlje časa zadržujejo. Tako kot v drugih državah je treba tudi v Sloveniji 
obratovanje vetrnih elektrarn glede emisije hrupa pravno urediti s predpisi o mejnih vrednosti za hrup, ki ga 
povzroča vetrna elektrarna v nizko frekvenčnem območju in v infrazvočnem območju.  
 
Izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti: V AN OVE predvidene HE (električna moč nad 10 
MW) so pretežno na območjih, ki so določena kot območja pomembnega vpliva poplav. Od vodnih 
ureditev na območju teh HE se upravičeno pričakuje zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti najmanj v 
tolikšnem obsegu, kot se je zmanjšala obstoječa poplavna ogroženost na vplivnih območjih nedavno 
zgrajenih velikih HE na Spodnji Savi. Gradbeni ukrepi, ki se bodo na vplivnem območju nove HE izvedli 
zaradi stabilizacije pretočnega režima, bistveno in trajno zmanjšajo tudi obstoječo poplavno ogroženost na 
tem območju. 
  
Po drugi strani pa se zaradi umestitve pregrade HE v vodno okolje poplavna ogroženost na vplivnem 
območju velike HE poveča zaradi tveganja za nastanek poplav kot posledica neustreznega obratovanja HE 
(na primer dogodek sočasnega praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na 
vodotoku) in tveganja za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade. 
 
Tveganje za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade HE je sicer majhno, ne moremo pa ga izključiti, 
medtem ko je treba tveganju za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE dati več pozornosti, 
zlasti ker so zaradi večje pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov pogostejše zdajšnje stoletne poplave 
(krajšanje povratne dobe ekstremnih padavin). 
 
Elektromagnetno sevanje: Vplivi na zdravje ljudi so omejeni neposredno na okolico vira 
elektromagnetnega (RTP izven sklopa osnovnih objektov, električni vodi za distribucijo elektrike). 
 
Javna oskrba s pitno vodo: Nameščanje naprav za odvzem toplote iz podzemne vode na vodovarstvena 
območja poveča ranljivost vodonosnika na zunanje dejavnike. Izkoriščanje energije vode termalnih 
vodonosnikov pa vpliva na znižanja gladine podzemne vode in posledično na količinsko stanje 
vodonosnika. 
 
Kakovost zraka: Kurilne naprave na trdna goriva so poleg prometa največji vir onesnaževanja zunanjega 
zraka z delci. Emisija delcev se zaradi uvajanja lesne biomase kot goriva v skladu z ukrepi iz AN OVE na 
urbaniziranih območjih ne bo povečevala. Ukrepe AN OVE v zvezi z uvajanjem lesne biomase kot goriva 
v kurilnih napravah morajo v skladu z izhodišči AN OVE spremljati tudi ukrepi učinkovite rabe energije na 
ogrevanju stavb ter ukrepi priključevanja stavb na daljinsko ogrevanje, ki zagotavljajo, da se onesnaženost 
zunanjega zraka zmanjša na zdravju sprejemljivo raven. 
 
Prebivalstvo in materialne dobrine 
Objekti za pridobivanje električne energije iz vode in vetra imajo lahko negativne vplive na kakovost 
bivanja na ožjem območju posega, vplivi so omejeni predvsem na vidne značilnosti (npr. vetrnica, dimnik, 
sončne celice), lokalno pa se lahko spremeni tudi celostna podoba kraja (postavitev akumulacijskega 
jezera). Uporaba obnovljivih virov v energetiki ima v primerjavi s fosilnimi gorivi globalno pozitiven vpliv 
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na materialne dobrine, saj pozitivno vpliva na klimatske spremembe, katerih posledica so dogodki, ki 
negativno vplivajo na materialne dobrine (suše, poplave, zmrzal, žled itd).  
 
Kulturna dediščina 
Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn obsegajo hribovita območja s praviloma majhnim 
obsegom dediščine. Večji obseg možnih konfliktov z dediščino je pričakovati na lokacijah na Primorskem 
ter na območju med Špitaličem in Mrzlico, kjer glede vetra ugodna območja v večji meri posegajo v 
območja večje gostote dediščine. Vpliv gradnje malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na kulturno 
dediščino se lahko odraža kot uničenje ali poškodba objektov in območij kulturne dediščine oziroma 
posameznih prvin, ki narekujejo varstvo. Namestitev sončnih elektrarn ali sončnih kolektorjev na objekte 
stavbne dediščine lahko pomeni razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine. 
 
Krajina 
Najpomembnejši trajni vpliv na krajino zaradi vetrnih elektrarn je sprememba krajinske slike in posledično 
prostorskih razmerij, simbolnih vrednosti in kulturnosti prostora. Opredeljena potencialna območja za 
vetrne elektrarne ne posegajo v izjemne krajine. Prav tako velike hidroelektrarne lahko povzročijo velike 
spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora. Umestitev sončnih 
elektrarn lahko pomeni degradacijo krajinskih prvin in krajinske slike.  

1.7.2 Kumulativni vplivi 

Kumulativni vplivi na okolje so v tem Okoljskem poročilu opredeljeni kot: 
- kombinacija vplivov izvedbe ciljev in podciljev AN OVE na različne vidike okolje,  
- kombinacija vplivov na okolje, ki jih povzroča izvedba ciljev/podciljev AN OVE skupaj z 

izvajanjem drugih programskih dokumentov RS. 
 
Kumulativnih vplivov ukrepov za doseganje ciljev in podciljev AN OVE ni bilo možno natančno 
ovrednotiti, saj posegi v AN OVE niso prostorsko in časovno umeščeni ter prav tako tudi še niso znane 
tehnološke rešitve.  

1.7.3 Čezmejni vplivi 

Energetski ukrepi AN OVE so pripravljeni na strateškem nivoju, natančnih opisov posegov v tej fazi ni na 
razpolago. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov podanih v okoljskem poročilu ocenjujemo, da čezmejnih 
vplivov ne bo. Za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah, je treba v nadaljnjih 
fazah priprave projektne dokumentacije, izvesti postopek čezmejne presoje vplivov na okolje. 

1.8 Presoja alternativ 

Razvoj OVE je v skupini ukrepov "Tehnologije OVE za električno energijo" možen v dveh variantah. V 
eni gre za pospešen prodor vetrnih elektrarn (REF-VE), v drugi sončnih elektrarn (REF-SE). Sicer sta obe 
tehnologiji zastopani v obeh variantah, s tem da gre med njima za razlike v predvideni inštalirani moči z 
naslova VE ali SE. Vse ostale skupine ukrepov so v obeh variantah enake. V okoljskem poročilu je zato 
presojana izključno skladnost vetrnih in sončnih elektrarne z okoljskimi cilji. Izkazalo se je, da je varianta 
REF-VE manj skladna z okoljskimi cilji kot varianta REF-SE. 
 
Kot alternativni scenarij oz. alternativne možnosti doseganja cilja AN OVE ne upošteva uporabo 
statističnih prenosov med državami članicami in sodelovanje v skupnih projektih z drugimi državami 
članicami in tretjimi državami. Tak scenarij namreč pomeni, da bi bil cilj dosežen s spodbujanjem 
projektov zunaj meja Slovenije, s čimer pa bi bile družbene in ekonomske koristi, kot je vpliv na 
zaposlenost, manjše. To pomeni, da je tak scenarij dražji od predlaganega oziroma je stroškovno 
neučinkovit. Zato je tudi v primeru, če se do leta 2020 ne izvede predvideni projekt, ki je na območju 
Natura 2000, bolj smiselno pospešeno izvajanje drugih projektov, predvidenih za obdobje po 2020, kot pa 
kupovanje statističnih prenosov. Tak scenarij je tudi zelo verjeten, saj se gradnja HE Mokrice, glede na 
dejansko stanje, odmika v obdobje po letu 2020. 
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Glede cilja za leto 2030, ki ga države članice same določijo, ni smiselno postaviti zelo ambicioznega cilja, 
saj bi to lahko pomenilo nedoseganje cilja in posledično plačilo kazni. Slovenija si bo v okviru sprejemanja 
novih direktiv prizadevala, da se bo pri oceni prispevkov držav članic na področju OVE upošteval tudi 
prispevek države članice k drugim okoljskim ciljem na EU ravni, npr. biodiverziteti. Tako smo si zastavili 
relativno nižji cilj, 27 % OVE v letu 2030, ki pa za Slovenijo še vedno predstavlja povečevanje rabe OVE 
in je na ravni cilja povprečja držav EU. Ker je cilj AN OVE povečevanje rabe OVE, alternativna rešitev za 
doseganje cilja ne more biti nižji delež OVE oziroma cilj, da ostanemo do leta 2030 na istem deležu OVE 
kot leta 2020. Ob dejstvu, da si cilj za 2030 sami zastavimo, tudi v tem primeru ni smiselna kot alternativna 
možnost oz. scenarij doseganje cilja s spodbujanjem projektov v tujini oziroma z na tem principu 
temelječimi mehanizmi.  

1.9 Omilitveni ukrepi 

V Okoljskem poročilu so opredeljeni splošni omilitveni ukrepi in omilitveni ukrepi za zagotavljanje 
doseganja pomembnih okoljskih ciljev po posameznih okoljskih vidikih. Pri nekaterih okoljskih vidikih so 
predlagana priporočila za izboljšanje dokumenta AN OVE, ki pa ne vplivajo na oceno. Z izvedbo 
omilitvenih ukrepov se bo ustrezno zmanjšalo ali celo preprečilo negativne vplive in zagotovilo doseganje 
okoljskih ciljev AN OVE. Opredelitev izvedljivosti omilitvenih ukrepov: 

- Splošne omilitvene ukrepe je treba upoštevati ob novelaciji AN OVE (v času priprave predloga AN 
OVE). Za izvedbo je zadolžen pripravljavec AN OVE (Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
energijo). V primeru, da upoštevanje omilitvenega ukrepa ni možno, je potrebno neupoštevanje 
pojasniti.  

- Omilitvene ukrepe po posameznih vidikih je treba vključiti v predlog AN OVE. Te ukrepe se 
upošteva predvsem v času izdelave plana (OPN, DPN, OPPN), pri projektiranju (IDP, PGD) in 
med obratovanjem. Za izvedbo teh ukrepov so odgovorni: naročnik/investitor plana, izdelovalec 
prostorske dokumentacije in izdelovalec projektne dokumentacije. Nadzor izvajajo varstveni resorji 
in MOP v času celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na okolje in ob izdaji soglasij 
oziroma okoljskih dovoljenj. 

- Upoštevanje priporočil ni obvezno, je pa zelo priporočljivo. Priporočila se vključijo v predlog AN 
OVE. Za izvedbo poskrbi pripravljavec AN OVE. 
 

Splošni omilitveni ukrepi 
Naročnik mora zagotoviti dopolnitev AN OVE, in sicer je treba za posamezne variante razvoja OVE podati 
tudi rezultate ocen za deleže OVE v prometu, ki bodo nastali zaradi morebitne rabe alternativnih goriv in 
zaradi rabe obnovljive električne energije v cestnem prometu, čeprav so ti deleži zanemarljivi glede na 
prispevke drugih tehnologij OVE k doseganju ciljev AN OVE.  
 
Ukrepe AN OVE iz skupine splošnih ukrepov je treba v skladu s priporočili iz Strategije Evropske unije za 
prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013) 216 final) razširiti z izdelavo smernic, metodologije in 
postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter pri načrtovanju in 
izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo električne energije na ekstremne 
vremenske dogodke.  
 
Za zmanjševanje učinkov projektov rabe obnovljivih virov energije na okolje in naravo je izjemno 
pomembno pravočasno in za rešitve odprto medsektorsko usklajevanje (predvsem z vidika upravljanja z 
vodami, ohranjanja biodiverzitete, kmetijskih politik, varstva kulturne dediščine, urejanja prostora...).  
 
V AN OVE opredeljeni ukrepi so strateške narave in niso prostorsko umeščeni ali presojani na projektnem 
nivoju, zato bo treba celovito presojo vplivov na okolje za posamezne energetske ukrepe izdelati v 
nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.1  
 
Celovita presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe, ki bi lahko imeli pomembne vplive na varovana 
območja narave se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika 
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.2  
                                                      
1 Izjema so plani/posegi, za katere je postopek celovite presoje vplivov že izveden. 
2 Izjema so plani/posegi, za katere je presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja že izvedena. 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana      10 

 
Opozorilo za izvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave: V 
primeru, da se v postopku CPVO na podrobni planski ravni pri pripravi DPN ali OPPN ugotovi, da so za 
izvedbo plana z vidika narave potrebni izravnalni ukrepi (npr. nadomestni habitati), se vpliv posega v 
okoljskem poročilu oceni kot bistven (vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana niso 
sprejemljivi). V primeru, da se pripravljavec plana odloči za izvedbo postopka prevlade druge javne koristi 
nad javno koristjo ohranjanja narave, je po ugotovitvi, da naravi manj škodljive alternativne rešitve ne 
obstajajo, treba dokazati tudi prevlado javne koristi izgradnje elektrarn nad javno koristjo ohranjanja 
narave. V primeru, ko se druga javna korist ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oz. 
nima koristnih posledic bistvenega pomena za okolje in so na območju prisotne prednostne vrste ali 
habitatni tipi, je treba pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije. Postopek prevlade je možno izvesti 
le pod pogojem, da je možna izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov, ki v primeru območij Natura 2000 
lahko predstavljajo le nadomestitev uničenega habitata oz. habitatnega tipa z enako vsebino in obsegom, ki 
bo zagotavljal celovito usklajenost in povezanost omrežja Natura 2000.  
 
Omilitveni ukrepi po presojanih okoljskih vidikih 
 
Naravni viri 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija in vetrna energija 
Pri umeščanju v prostor in izgradnji je treba upoštevati, da se: 

- v največji možni meri izogiba umeščanju objektov na najboljša kmetijska zemljišča, strnjene 
gozdne komplekse ter gozd z lesno proizvodno funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti, 

- v največji možni meri izogiba umeščanju objektov za izkoriščanje hidroenergije na poplavnih in 
vodovarstvenih območjih ter na območjih kopalnih voda, 

- nadomestne habitate se načrtuje izven območij kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo ukrepi 
kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane, 

- rodovitna zemljina z območij akumulacijskih bazenov ali drugih ureditev naj se uporabi za sanacijo 
oziroma izboljšanje slabših kmetijskih zemljišč, 

- prepreči erozijo tal. 
 

Sončna energija 
Sončnih elektrarn in koncentratorjev naj se ne umešča na gozdna ali kmetijska zemljišča, razen če gre za 
degradirana območja.  
 
Biomasa 
Obseg energetske rabe lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe gozdov 
mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov tako, da se za energetsko 
rabo uporabljajo praviloma ostanki pri proizvodnji izdelkov iz lesa oziroma lesna biomasa, ki je za 
proizvodnjo izdelkov težje uporabljiva.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Biomasa 
Obseg energetske rabe lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe gozdov 
mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov tako, da se za energetsko 
rabo uporabljajo praviloma ostanki pri proizvodnji izdelkov iz lesa oziroma lesna biomasa, ki je za 
proizvodnjo izdelkov težje uporabljiva.  
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Priporočilo: Področje biogoriv »druge« ali »tretje generacije« pomeni za Slovenijo, zaradi večje 
dostopnosti do gozdne biomase, razvojno priložnost.  
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4. Splošni ukrepi  
Priporočilo: V podporo optimalni rabi lesa in učinkoviti rabi energije bi bilo smiselno pristopiti k 
ustanovitvi verig oskrbe z lesno biomaso (na nivoju regij) in logističnih centrov za lesno biomaso.  
 
Zrak 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Priporočilo: Pri finančnem spodbujanju proizvodnje električne energije v enotah SPTE na lesno biomaso je 
pomembno preprečevanje vplivov na onesnaženost zunanjega zraka, zato naj se zagotovi, da so ne glede na 
roke za uveljavitev novih strožjih mejnih vrednosti, določenih v predpisih o emisijah snovi iz kurilnih 
naprav, do finančnih spodbud upravičeni imetniki novih kurilnih naprav, katerih, koncentracija celotnega 
prahu v dimnih plinih ne presega naslednjih vrednosti: 
- 30 mg/m3 za srednje kurilne naprave (mejna vrednost koncentracije iz predloga Direktive o emisiji 

onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav) in 
- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave med 50 in 100 MWt in 20 mg/m3 za velike kurilne naprave nad 100 

MWt, v skladu z Direktivo 2010/75/EU o emisiji onesnaževal iz industrijskih virov onesnaževanja. 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Pri uvajanju kurilnih naprav na lesno biomaso je treba predvsem v urbaniziranem okolju dosledno 
upoštevati izpolnjevanje predpisanih mejnih vrednosti za emisije celotnega prahu. V gosto poseljenem 
urbaniziranem okolju, kjer vgradnja individualnih kurilnih naprav ne sme imeti prednosti pred 
priključitvijo stavbe na sistem lokalne oskrbe z energijo, je treba spodbujati daljinsko ogrevanje, kar 
vključuje naslednje ukrepe: 
- priključevanje novih odjemalcev, 
- širitev omrežij daljinskega ogrevanja, 
- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja, 
- izgradnja novih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso: mali sistemi daljinskega ogrevanja s 

povprečno toplotno močjo 500 KW in večji sistemi povprečne velikosti 4 MW. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
 
Priporočilo: V obdobju do leta 2020 tehnologije OVE v prometu ne bodo imele pomembnejšega vpliva na 
doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal. Postopnost uvajanja vozil na 
električno energijo v cestnem prometu pa je ne glede na izvor električne energije v tem obdobju pomembna 
predvsem zaradi zmanjševanja onesnaženosti zunanjega zraka v urbaniziranih okoljih in ne toliko zaradi 
zmanjševanja količin izpustov onesnaževal. Priporočilo upoštevajo nosilci razvoja prometa v urbaniziranih 
okoljih. 
 
4. Splošni ukrepi  
/ 
  
Voda 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Omilitveni ukrepi pri obratovanju obstoječih HE  
 
Za doseganje okoljskih ciljev na vodnih telesih, ki so na vplivnem območju obstoječih HE, so bili v okviru 
Programa ukrepov NUV I opredeljeni naslednji ukrepi, katerih izvajanje se prenaša v obdobje 2016-2021 v 
skladu s Programom ukrepov za NUV II (HM1a - Ukrepi, ki se navezujejo na doseganje dobrega 
ekološkega potenciala, pri proizvodnji električne energije v HE): 
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- opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih, 
- uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode, 
- zagotavljanje premeščanja za ekološki tip značilnih rinjenih plavin, 
- gradnja prehoda za vodne organizme, 
- namestitev odmrlih dreves, 
- strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa, 
- sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin. 
 
Podrobnejši opisi navedenih ukrepov iz NUV I ter vodna telesa površinskih voda (VTPV), na katerih so 
posamezni ukrepi opredeljeni, so:  
 
1. Opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih (v nadaljnjem besedilu: 
MPVT): za vodna telesa SI3VT197 MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo, SI3VT359 MPVT Drava 
Dravograd Maribor, SI3VT5171 VT Drava Maribor Ptuj, SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, 
SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, SI111VT7 MPVT Sava Dolinka HE Moste, SI1VT170 
MPVT Sava Mavčiče Medvode, SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj in SI6VT330 MPVT Soške 
elektrarne je treba opredeliti način izvedbe ukrepov na MPVT. Gre za pripravo in verifikacijo projektne 
naloge, strokovnih podlag ter po potrebi spremembo poslovnikov za posamezen MPVT. Navedeni 
dokumenti se morajo nanašati na izvedbo ukrepov za uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode, 
zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin, gradnja prehoda za vodne 
organizme, namestitev odmrlih dreves, strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa in sonaravno 
ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin. 
  
2. Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode: na vodnih telesih SI3VT5171 VT Drava Maribor-Ptuj, 
SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, 
SI111VT7 MPVT Sava Dolinka HE Moste in SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško je treba zagotoviti 
uravnavanje nihanja vodnih količin dolvodno od pregrade. Za pregrado se vseskozi zagotavlja predpisan 
ekološko sprejemljiv pretok (Qes). Z uravnavanjem nihanja količin se kontrolirano regulirajo hitrosti dviga 
spodnje vode, da ne pride do negativnih vplivov na morfologijo struge in vodne organizme. Ukrep se izvaja 
na zadnjih pregradah v verigi hidroelektrarn ali na zadrževalnikih.  
  
3. Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip značilnih rinjenih plavin: na vodnih telesih SI1VT739 VT 
Sava Boštanj-Krško (HE Blanca), SI1VT913 VT Sava Krško-Vrbina (JE Krško) in SI6VT330 MPVT 
Soške elektrarne (pregrada podsela, mHE Ajba, HE Solkan) se zagotovi obratovanje pregrade na način, da 
je omogočen transport rinjenih plavin, v kolikor je to glede na značilnosti pregrade to možno (dviganje in 
spuščanje zapornice). Ukrep se izvaja na pregradah na zadrževalnikih in na zadnjih hidroelektrarnah v 
verigi.  
  
4. Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib3: na vodnih telesih SI3VT5172 MPVT 
zadrževalnik Ptujsko jezero (gradnja prehoda za vodne organizme), SI3VT950 MPVT zadrževalnik 
Ormoško jezero (gradnja prehoda za vodne organizme), SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode (HE 
Mavčiče - premeščanje rib), SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj (HE Vrhovo in HE Boštanj - 
premeščanje rib na HE Vrhovo in gradnja prehoda za vodne organizme na HE Boštanj) in SI6VT330 
MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela, mHE Ajba, HE Solkan - premeščanje rib) je treba zagotoviti 
prehod za vodne organizme ali premeščanje rib v skladu z 19. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu. V 
prvi fazi načrtovanja ribjega prehoda je treba imeti oziroma izvesti analize o vrstah rib, s čimer se opredeli 
smiselnost gradnje prehoda. Tip prehoda za ribe se izbere na podlagi bioloških podatkov, podatkov o 
značilnostih območja ter hidroloških in hidravličnih značilnosti vodotoka. Pri dimenzioniranju prehodov je 
treba paziti, da se zagotovi prehajanje najmanjših in najšibkejših ribjih vrst, s čimer se omogoči izmenjava 
genetskega materiala, pomembnega za razvoj in ohranjanje ribjih vrst.  
  
5. Namestitev odmrlih dreves: na vodnih telesih SI3VT359 MPVT Drava Dravograd Maribor (HE Vuhred, 
HE Mariborski otok), SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo 
Boštanj (HE Vrhovo, HE Boštanj), SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško (HE Blanca) in SI6VT330 MPVT 

                                                      
3 Ukrep je povzet po NUV, vendar je premeščanje rib z vidika vplivov na naravo neprimerno, dopustno le kot začasen 
ukrep, namesto tega je treba zagotoviti ustrezno povezljivost vodotokov. 
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Soške elektrarne (pregrada Podsela) se, kjer je to mogoče in ne ogroža varnosti obratovanja pregrad, 
brežine utrjuje s sidranjem odmrlih dreves zaradi pozitivnih vplivov na morfologijo struge in s tem 
možnost izboljšanja obrežnih habitatov. 
  
6. Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa: na vodnih telesih SI3VT5171 VT Drava Maribor Ptuj 
(mHE Melje), SI3VT5172 MPVT Zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško 
jezero, SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode (HE Medvode), SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj 
(HE Vrhovo)) in SI6VT330 MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela) je treba zagotoviti ustrezno strojno 
čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa.  
  
7. Sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin: na vodnih telesih 
SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero in SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero se 
zagotovi sonaravno ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin, kar pomeni 
odstranitev togih obrežnih zavarovanj in nadomestitev z materiali, ki se uporabljajo pri sonaravnem 
urejanju vodotokov (vrbovi podtaknjenci, vrbovi popleti, plotovi, grmovni popleti, fašine, kašte, skalomet, 
kamnomet). Vzpostaviti je potrebno hidromorfološke strukture (akumulacije plavnega lesa, prodišča, 
peščine, brzice, vodne brazde) in obrežne strukture (obtoki, kotanje z zastalo vodo, zapadlo drevje), da se 
vzpostavijo pogoji za doseganje dobrega ekološkega potenciala. Pri načrtovanju izvajanja ukrepa je treba 
ponovno presojati poplavno in erozijsko varnost poselitvenih območij. 
 
8. Ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva rabe tal v obrežnem pasu na stanje voda na sledečih vodnih 
telesih površinskih voda, na katerih je opredeljena hidroenergetska raba: SI3VT5172 MPVT zadrževalnik 
Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo–Boštanj 
in SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško. 
 
Upoštevati tudi usmeritve, navedene v poglavju 10.2.4 Narava. Za izvedbo je odgovoren imetnik vodne 
pravice. 
 
Kot podpora izvajanju omilitvenih ukrepov na vplivnem območju obstoječih objektov hidroenergetske 
rabe, katerih izvajanje se v skladu s Programom ukrepov NUV II prenaša iz Programa ukrepov NUV I v 
obdobje 2016-2021, sta v Programu ukrepov za Načrt upravljanja voda 2016-2021 navedena tudi naslednja 
dopolnilna ukrepa: 
 
- ukrep HM1b - Priprava podrobnejše ocene izvajanja ukrepov, ki se navezujejo na doseganje dobrega 
ekološkega potenciala, pri proizvodnji električne energije v velikih hidroelektrarnah in po potrebi priprava 
podrobnejših usmeritev za izvajanje le teh, in  
- ukrep HM2b - Posodobitev pogojev za podeljevanje podpor za proizvodnjo električne energije v malih 
hidroelektrarnah z vidika doseganja dobrega stanja voda.  
 
 
Omilitveni ukrepi pri obratovanju obstoječih mHE  
 
Za doseganje okoljskih ciljev na vodnih telesih, ki so na vplivnem območju obstoječih mHE, je treba 
omilitvene ukrepe za doseganje dobrega ekološkega stanja voda pri obratovanju obstoječih mHE opredeliti 
za vsako mHE posebej in zagotoviti njihovo izvajanje in nadzor nad izvajanjem. Ti ukrepi se morajo 
nanašati predvsem na: 
 
- zagotavljanje (ob predhodni določitvi) ekološko sprejemljivega pretoka na vplivnem območju 

obstoječe mHE in 
- gradnjo prehoda za vodne organizme. 
 
Omilitveni ukrepi ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe HE 
 
Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe HE je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene ukrepe: 
- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo HE se izvede oceno vpliva na stanje voda ter po potrebi 

preveri oziroma na novo opredeli omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja voda.  
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- Če omilitveni ukrepi za izboljšanje stanja voda, opredeljeni za obstoječo HE, ne zadoščajo za 
izboljšanje stanja voda, mora obratovanje obstoječe HE vzdržati presojo vplivov na vode glede na 
merila za uveljavitev izjem za vodna telesa površinskih voda v skladu s 56. členom Zakona o vodah, ki 
prenaša v slovenski pravni red določbe člena 4(3) Direktive 2000/60/ES.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti oziroma zagotoviti prehodnost 
pregradnega objekta ter preveriti oziroma na novo določiti Qes, pri čemer se lahko, če je to potrebno, 
upoštevajo merila za manj stroge cilje za doseganje dobrega ekološkega potenciala vodnega telesa, na 
katerem je obstoječa hidroelektrarna, v skladu s 56. členom Zakona o vodah. 

- Podaljšanje vodne pravice za obstoječo HE ne sme preprečevati doseganja standardov in ciljev, 
določenih za zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

- Zaradi omilitve vplivov obstoječih HE na druge rabe voda je treba obstoječo rabo voda za proizvodnjo 
električne energije v HE uskladiti z rabo vode za oskrbo pitne vode in rabo vode za namakanje v 
kmetijski proizvodnji za namene prehrane.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti stopnjo izkoriščenosti energetskega 
potenciala ter podaljšanje vodne pravice odobriti, če je naprava v skladu s stanjem tehnike. 

- Pri podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti vplive na kakovostno in količinsko 
stanje podzemnih voda na vplivnem območju obstoječe HE. 

 
Omilitveni ukrepi ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe mHE 
 
Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe mHE je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene ukrepe: 
- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti glede na merila o podrobnejši 

razdelitvi vodnih teles, ki se bo izvajala kot ukrep v skladu s predlogom Programa ukrepov upravljanja 
voda 2016-2021, ali je vodno telo na vplivnem območju mHE kandidat za MPVT.  

- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE se izvede oceno vpliva na stanje voda ter po 
potrebi preveri oziroma na novo opredeli omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja voda.  

- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti stopnjo izkoriščenosti 
energetskega potenciala ter podaljšanje vodne pravice odobriti, če je naprava v skladu s stanjem 
tehnike. 

- Če omilitveni ukrepi za izboljšanje stanja voda, opredeljeni za obstoječo mHE, ne zadoščajo za 
izboljšanje stanja voda, mora obratovanje obstoječe mHE vzdržati presojo vplivov na vode glede na 
merila za uveljavitev izjem za vodna telesa površinskih voda v skladu s 56. členom Zakona o vodah, ki 
prenaša v slovenski pravni red določbe člena 4(3) Direktive 2000/60/ES.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti oziroma zagotoviti prehodnost 
pregradnega objekta ter preveriti oziroma na novo določiti Qes, pri čemer se lahko, če je to potrebno, 
upoštevajo merila za manj stroge cilje za doseganje dobrega ekološkega potenciala vodnega telesa, na 
katerem je obstoječa hidroelektrarna, v skladu s 56. členom Zakona o vodah. 

- Podaljšanje vodne pravice za obstoječo mHE ne sme preprečevati doseganja standardov in ciljev, 
določenih za zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

 
Omilitveni ukrepi ob umeščanju novih HE 
 
Ob umeščanju novih HE v prostor je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene ukrepe: 
- Pri umeščanju novih hidroelektrarn v vodno okolje je treba pripraviti celovito oceno vplivov na stanje 

voda ter opredeliti učinkovite omilitvene ukrepe.  
- Če iz celovite ocene vplivov na stanje voda izhaja, da se z omilitvenimi ukrepi ne more preprečiti 

poslabšanja ekološkega stanja voda, mora umestitev hidroelektrarne v vodno okolje vzdržati presojo 
vplivov na vode glede na merila, določena v tretjem odstavku 56. člena Zakona o vodah za uveljavitev 
izjem za nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti telesa površinskih voda zaradi izvajanja 
dejavnosti trajnostnega razvoja in ki prenašajo v slovenski pravni red določbe člena 4(7) Direktive 
2000/60/ES. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Umestitev HE v vodno okolje ne sme preprečevati doseganja varstvenih ciljev območij z 
naravovarstvenim statusom. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec prostorske/projektne 
dokumentacije in investitor. 

- Zaradi omilitve vplivov HE na druge rabe voda je treba načrtovanje rabe voda za proizvodnjo 
električne energije v HE podrediti rabi vode za oskrbo pitne vode in rabi vode za namakanje v 
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kmetijski proizvodnji za namene prehrane. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge 
pristojne institucije. 

- Načrtovanje vodnih objektov HE mora zagotavljati sinergične učinke z vidika varstva materialnih 
dobrin pred poplavami tako, da opravljajo vodni objekti hidroelektrarne tudi funkcijo vodnih objektov 
varstva pred poplavami oziroma zadrževanja vala visokih voda. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za 
energijo in druge pristojne institucije. 

- Na vplivnem območju HE je treba omogočiti večnamensko rabo vodnih teles. Za izvedbo je odgovoren 
Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Pri prostorskem umeščanju HE je treba strokovno preučiti vplive na kakovostno in količinsko stanje 
podzemnih voda na vplivnem območju posega. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec 
prostorske/projektne dokumentacije in investitor. 

- Ob pripravi projektov za HE je treba posebno pozornost nameniti tako preprečevanju sprememb 
gladine, smeri in hitrosti toka podzemne vode kot tudi slabšanje kemijskega stanja vodnega telesa 
podzemne vode, ki bi lahko bilo posledica hidroenergetskega objekta. V času priprave projektne 
dokumentacije za hidroenergetske objekte je ključnega pomena izdelava strokovnih podlag, v katerih 
se preučijo možni vplivi HE na podzemne vode in določijo ustrezni omilitveni ukrepi in območja teh 
ukrepov. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec prostorske/projektne dokumentacije in investitor. 

 
Za učinkovite omilitvene ukrepe pri umeščanju novih HE v vodno okolje štejejo ukrepi, ki temeljijo na 
katalogu hidromorfoloških ukrepov. V skladu z navedenim katalogom se omilitvene ukrepe pripravi v dveh 
sklopih, in sicer: 
 
- sklop omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na predvidene hidromorfološke spremembe, in 
- sklop omilitvenih ukrepov, ki so pomembni za blaženje poslabšanja ekološkega stanja voda glede na 
biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti kot posledice predvidenih 
hidromorfoloških sprememb.  
 
Omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvajati zaradi blaženja vplivov hidomorfoloških sprememb, so 
opredeljeni za posamezne hidromorfološke elemente kakovosti, in sicer za hidrološki režim, zveznost toka 
in morfološke razmere. V okviru hidrološkega režima je potrebno posebno pozornost nameniti določitvi 
ekološko sprejemljivega pretoka in določitvi sprejemljivega nihanja pretoka (pulzni pretok). V okviru 
zveznosti toka je treba dati posebno pozornost izgradnji prehodov za vodne organizme in ukrepom za 
premeščanje sedimenta. V okviru morfoloških razmer pa je treba poudariti ukrepe za izboljšanje značilne 
hidromorfološke pestrosti vodnega telesa, predvsem vezano na strukturo brežin in strukturo obrežnega pasu 
ob uporabi sonaravnih tehnik urejanja voda. 
 
Omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvajati zaradi blaženja poslabšanja ekološkega stanja voda glede na 
biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti kot posledice obratovanja 
hidroelektrarne, so predvsem naslednji:  
 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru (modulu) 
trofičnosti, je treba zmanjšati potencial evtrofikacije v akumulacijskem bazenu tako, da se ohranja hiter 
vodni tok v akumulaciji. Pretoki skozi akumulacijo naj se v največji možni meri približajo naravni dinamiki 
pretoka. Ohranjanje pretočnosti bo povečalo možnost obstoja združb organizmov prisotnih na 
obravnavanem rečnem odseku pred izgradnjo hidroelektrarne;  
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru SMEIH 
(slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti), je treba ustrezno 
urediti brežine akumulacijskega bazena s podlago, ki zagotavlja različne življenjske prostore za vodne in 
obvodne organizme;  
- za blaženje poslabšanja stanja predvsem glede na biološka elementa kakovosti ribe in bentoški 
nevretenčarji je treba zagotoviti, da sta izgradnja pregrade in upravljanje izvedena na način, ki v največji 
možni meri omogoča premeščanje sedimentov preko pregrade s t.i. talnim izpustom in omogočanje gibanja 
organizmov, posebej rib. 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru (modulu) 
saprobnosti (predvsem saprobni indeks za bentoške nevretenčarje), je treba gorvodno nad jezovno zgradbo 
nadzorovati zamuljevanje in kopičenje proda in v primeru nezadostnega talnega izpusta proda in mulja iz 
akumulacijskega bazena zagotoviti ustrezno in sprotno mehansko odstranjevanje;  



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana      16 

- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru (modulu) 
saprobnosti (predvsem saprobni indeks za fitobentos), je treba zagotoviti pretočnost v akumulacijskem 
bazenu in s tem preprečiti pojav sekundarne kalnosti zaradi prekomerne namnožitve fitoplanktonskih 
organizmov in morebitno mehansko premeščanje substrata iz bazena izvesti hitro, da se prepreči 
dolgotrajno povečanje sekundarne kalnosti na območju zajezitve in dolvodno; 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na element kakovosti posebna onesnaževala, je treba izvajati 
preventivne ukrepe za preprečevanje onesnaženja površinskih voda z nevarnimi snovmi.  
 
Omilitveni ukrepi ob umeščanju novih mHE 
 
Ob umeščanju nove mHE v prostor in pri obnovi oziroma nadgradnji obstoječe male hidroelektrarne je 
treba v času priprave projektne dokumentacije upoštevati sledeče: 
 
- Upoštevati je treba podatke iz vzpostavljene evidence obstoječih objektov mHE in evidence vodnih 

pregrad s poudarkom na možnosti razširitve njihove obstoječe rabe na proizvodnjo električne energije v 
mHE. Za vzpostavitev obeh evidenc se dogovorijo predstavniki Direktorata za energijo in drugih 
pristojnih institucij.  

- Upoštevati je treba podatke iz evidenc omilitvenih ukrepov, ki se že izvajajo oziroma ki so že odrejeni 
za posamezno mHE. Za vzpostavitev evidenc se dogovorijo predstavniki Direktorata za energijo in 
drugih pristojnih institucij. 

- Upoštevati je treba ukrepe, ki se izvajajo na obstoječih kot tudi načrtovanih objektih mHE zaradi 
izboljšanja sistema nadzora odvzema vode. Kot ustrezna rešitev se izkazujejo avtomatski merilniki 
pretoka, ki podatke posredujejo neposredno na pristojno institucijo. V primeru padca pretoka pod Qes bi 
mHE samodejno prenehala z delovanjem, potreben je ustrezen izbor tehnologije za mHE, ki dopušča 
nihanja v obratovanju. Za izvedbo je odgovoren investitor. 

- Gradnja novih mHE se izvaja na vodnih telesih v skladu z omejitvami in pogoji za hidroenergetsko 
rabo vode v mHE, pri čemer je treba, če iz presoje vplivov na vode izhaja, da omilitveni ukrepi ne bodo 
preprečili poslabšanja stanja voda, za vsako mHE posebej v postopku umeščanja v prostor upravičiti 
spremembo hidromorfološkega stanja vodnega telesa površinske vode in zaradi vplivov te spremembe 
na biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti tudi spremembo ekološkega 
stanja voda v skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES. 
Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Za mHE morajo biti izbrane take tehnike rabe voda (po možnosti pretočen tip hidroelektrarne), da so 
vključno z načrtovanimi omilitvenimi ukrepi hidromorfološke spremembe vodnega telesa in 
spremembe ekološkega stanja kot posledica teh hidromorfoloških sprememb na območju 
hidroelektrarne čim manjše. Za izvedbo je odgovoren investitor. 

 
Omilitveni ukrepi v zvezi z izbiro tehnike za proizvodnjo električne energije v mHE 
 
Splošni omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na izbiro tehnike rabe površinske vode za proizvodnjo električne 
energije v mHE, v času priprave projektne dokumentacije so: 
 
- Za proizvodnjo električne energije v mHE je treba vgraditi opremo, ki zagotavlja v skladu s stanjem 

tehnike visok izkoristek pretvorbe vodne energije v električno energijo. Za izvedbo je odgovoren 
investitor. 

- Prednostno se nove mHE umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne infrastrukture, namenjeni 
zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge 
pristojne institucije. 

- Načrtovani dvig proizvodnje energije iz mHE naj se doseže predvsem z umeščanjem novih kapacitet na 
obstoječe lokacije pregrad (ob upoštevanju okoljskih omejitev). Obnova obstoječih mHE z namenom 
zmanjšanja hidro-morfoloških vplivov in povečanja izkoristka proizvodnje električne energije v 
obstoječih mHE ima namreč, v primeru stroškovne učinkovitosti, prednost pred gradnjo novih mHE. 
Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

 
 
 
 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana      17 

2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
 
Ključno za dolgoročno obnovljivost regionalnih globokih termalnih vodonosnikov je, da vsi porabniki 
termalne vode optimizirajo njen odvzem na najnižjo možno količino ter hkrati izrabljeno termalno vodo v 
največji možni meri vračajo nazaj v vodonosnik, kjer je to možno. MOP novelira zakonodajo glede 
izkoriščanja geotermalne energije, in sicer v skladu s predlogi Geološkega zavoda (GeoZS, 2014B): 

• Treba je urediti vodne pravice za rabo termalne vode in uskladiti v koncesijski pogodbi določeno 
količino odvzete termalne vode z dejansko rabo ter podatkovne baze različnih institucij.  

• Treba je izvajati nadzor nad rabo vode z uporabniškim (obratovalnim) monitoringom in 
primerjalno analizo rabe s številčnimi kazalniki (t.i. benchmarking) ter skladno z rezultati 
prilagajati obseg vodne pravice. Uporabnike koncesij za rabo termalne vode je treba zavezati k 
vzpostavitvi opazovalnega sistema rabe posameznih vrtin in rednem letnem poročanju o stanju. 
Obstoječi uporabniki termalne vode morajo vzpostaviti monitoring v prilagoditvenem obdobju, 
novi uporabniki pa morajo izpolnjevati vse zahteve pred začetkom proizvodnje. Pred pričetkom 
rabe je treba določiti začetno stanje temperature, tlaka in kemijske sestave termalne vode v 
vodonosniku.  

• Treba je vzpostaviti državni opazovalni sistem izbranih neaktivnih vrtin. Kazalec učinkovitosti 
ukrepa reinjekcije je doseganje oz. preprečevanje poslabšanja dobrega količinskega stanja 
vodonosnika.  

• Vsak porabnik naj zahtevo po reinjekciji upošteva v svojem tehnološkem procesu rabe geotermalne 
vode.  

• Obstoječi porabniki naj pripravijo sanacijski program, v katerem se izvedeta energetska in 
ekonomska analiza rabe termalne vode ter predvidi različne scenarije sanacije, z obveznim 
upoštevanjem reinjekcije in drugimi spremljajočimi ukrepi. Sanacijske načrte je prednostno treba 
pripraviti na območjih z najizrazitejšim poslabšanjem stanja, postopno pa na vseh lokacijah.  

• Pri balneološki rabi vode je smiselno sistem reinjekcije nadgraditi s indirektnim ogrevanjem 
bazenov s pomočjo toplotnih izmenjevalcev ter dodajati novo vodo v bazene le v količini, ki je 
zakonsko določena (30 l/dan/kopalca).  

• Prav tako je treba, če je tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno, odpadnim geotermalnim 
vodam pred reinjeciranjem odvzeti dodatno toploto z rabo tehnologije toplotnih črpalk. S tem lahko 
znižamo temperaturo in dosežemo boljše pogoje za vtiskovanje (manjša poraba energije).  

• Termični izkoristek termalne vode je treba povečati vsaj na 70%.  
• Pred vračanjem termalno izrabljene vode v geotermalni vodonosnik je treba zagotoviti njeno 

kemično in mikrobiološko neoporečnost. V kolikor se izkaže, da injeciranje na nekem območju ni 
možno in bodo izpusti še nadalje odvedeni v površinske vode je treba upoštevati sledeče: 

− povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode, zato, da je temperaturna razlika med 
izpustom izrabljene termalne vode in vodnim telesom v katerega se ta voda odvaja čim 
manjša, 

− pred izpustom izrabljene geotermalne vode v površinske vodotoke je treba zagotoviti njeno 
kemično in mikrobiološko neoporečnost. 

 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
 
Uvajanje sistemov izkoriščanja plitve geotermije je treba urediti na zakonodajni ravni in pri tem vključiti 
sledeče zahteve: 

• V letu 2015 bodo izdelana Priporočila / smernice za vrtanje v plitvi geotermiji in bodo predana v 
poskusno uporabo za dobo do dveh let. Priporočila in smernice bodo podlaga za določitev 
„Splošnih pogojev“ in »Posebnih pogojev« za vgradnjo GTČ. (vir: GeoSi, 2014A). Za izvedbo je 
odgovoren MOP. 

• Nujna je vzpostavitev evidence geotermalnih toplotnih črpalk. Evidentirane morajo biti vse 
podzemne naprave, ki za pridobivanje geotermalne energije posegajo v tla z vgradnjo toplotnih 
izmenjevalcev. Evidenca naj se vzpostavi na podlagi izdanih dovoljenj za izgradnjo geotermalnih 
toplotnih črpalk. Za vzpostavitev evidence je zadolžen organ, ki bo izdajal dovoljenja za vgradnjo 
GTČ. 
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• Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih toplotnih črpalk tipa voda-voda je obvezno vračanje 
energetsko izkoriščene podzemne vode nazaj v vodonosnike. Za izvedbo je odgovoren imetnik 
vodne pravice. 

 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Narava 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne hidroelektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana 
ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja.  
 
Ob podeljevanju in podaljševanju vodnih pravic za energetsko rabo vodotokov in tudi ob pobudah za 
državne prostorske akte predlagamo, da se vseh parametrov ne določa tako natančno kot do sedaj (100% 
energetska izkoriščenost, natančne lokacije jezovnih zgradb, kote gladine zajezene vode), saj izkušnje 
kažejo, da je v tako ozkih okvirih v procesu načrtovanja potem težko zagotoviti ustrezne omilitvene ukrepe.  
 
V primeru poseganj v habitate vrst ali habitatne tipe na Natura 2000 območjih v obsegu, ki zahteva njihovo 
nadomeščanje, bo skladno z novejšo prakso v postopku CPVO na podrobnejši planski ravni (DPN, 
OPPN) vpliv ocenjen kot bistven. V tem primeru je ukrepe (nadomestne habitate) možno opredeliti le kot 
»izravnalne ukrepe« v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, in sicer v postopku prevlade druge javne 
koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Ob tem morajo biti izpolnjeni tudi nekateri drugi pogoji, mora 
biti na primer dokazano, da ne obstaja enakovredna variantna rešitev in da so izčrpane vse druge možnosti. 
V primeru, ko so na območju prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, druga javna korist pa se ne nanaša 
neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oziroma nima koristnih posledic, bistvenega pomena za 
okolje, je treba v postopku pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije.  
 
Izgradnja/prenova in obratovanje hidroelektrarn zaradi razsežnosti posegov povzroča obsežen neposreden 
in daljinski vpliv na funkcionalnost in celovitost naravovarstveno pomembnih območij. Najbolj obsežen 
vpliv ima sprememba vodnega habitata na populacije vodnih organizmov in na prostoživeče živali, ki 
imajo svoj življenjski prostor ob vodi (brežinah, prodiščih). Z vidika strateškega umeščanja hidroelektrarn 
v prostor je pomembno: 

- da se hidroelektrarne v okolje umešča tako, da ne vpliva na prepoznavne značilnosti 
naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, Ramsar 
območja, IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja),  

- da se zagotavlja ohranjanje kvalifikacijskih vrst in HT na območju Natura 2000;  
- da so posegi načrtovani na način, da se zagotavlja ohranjanje vodnih in na vodo vezanih 

organizmov ter ohranja ali poveča njihova vrstna pestrost in številčnost; 
- da se zagotavlja ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst in prednostnih HT na ožjem in 

širšem območju posega; 
- da se zagotovi prehodnost in povezanost vodotokov za vodne organizme; 
- da se v čim večji možni meri ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta; 
- da se prepreči pojav ali pospeševanje procesov, ki jih je treba naknadno sanirati (kot na primer 

dolvodno poglabljanje struge zaradi spremenjene prodonosnosti); 
- da se ohranja obrežna zarast v čim večji možni meri; 
- da se ohranja naravne ekosistemske značilnosti pritokov in njihova naravna struktura; 
- da se fizikalno kemijskih parametrov (kot so vsebnost hranilnih snovi, temperatura vode, hitrost 

vodnega toka, nasičenost s kisikom), pomembnih za obstoj zavarovanih vrst me slabša; 
- da se dela izvajajo na način, da ne vplivajo na stanje vrst (terminske in prostorske prilagoditve, 

uporaba ustreznih materialov in tehnik). 
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Strateške usmeritve za umeščanje HE nad 10 MW 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega.  

 
− Hidroelektrarne se prednostno umeščajo izven varovanih območij oziroma območij z naravovarstvenim 

statusom. 
V primeru, da jih ni možno umestiti izven območij z naravovarstvenim statusom, se jih v prostor 
umešča na način, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti naravovarstveno pomembnih območij 
in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, Ramsar območja, IBA, Območja Unesco, EPO, 
naravne vrednote, zavarovana območja).  

− HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na celovitost in povezanost varovanih območij.  
− Posegi naj se načrtujejo izven območij naravnih vrednot. V primeru poseganja vanje naj se ne 

prizadene vitalnega dela naravne vrednote.  
− Ob umeščanju HE naj se ohranja habitatne tipe oziroma habitate vrst v takšni meri, da bo še 

zagotovljeno ugodno stanje kvalifikacijskih in ključnih HT/vrst in tudi habitatov zavarovanih in 
ogroženih vrst ter prednostnih HT. 

− V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven habitatov kvalifikacijskih in ključnih vrst. V 
kvalifikacijske habitatne tipe naj se posega v najmanjši možni meri. 

− V drstišča rib naj se ne posega oz. se zagotovi, da drst rib zaradi izvedbe posega ne bo motena. 
− Pred gradnjo jezov in ostalih infrastruktur v strugi reke mora biti zagotovljen obvod, ki bo omogočil 

neovirano migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij vodnih 
organizmov.  

− Za nemoteno reprodukcijo rib (migracije v pritoke na drst in obratno) je treba ohranjati neovirano 
prehodnost pritokov rek, še posebej na izlivnih delih. Ohraniti je treba hidrološke lastnosti pritokov kot 
tudi morfologijo struge. Drstišča v pritokih naj se ohranja. 

− Pri umeščanju HE naj se skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu upošteva varstvene revirje. 
− Večjo pozornost naj se nameni preprečevanju pojava in povečanja populacij tujerodnih vrst rib. 
− Na območjih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov je treba ohraniti ustrezen nivo podzemne 

vode, ki bo omogočil njihov obstoj in ugodno ohranitveno stanje. 
− V čim večji meri naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Po posegu je treba obrežno vegetacijo 

ponovno zasaditi z avtohtonimi vrstami. Trase nasipov naj ne bodo strogo linijsko ravne, obojestransko 
naj se oblikujejo v različnih naklonih in naj bodo razgibane z vmesnimi terasami, da bo omogočeno 
oblikovanje manjših zalivov in tolmunov.  

− V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta.  
− Habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov se ne sme 

poškodovati v taki meri, da bi bila okrnjena njihova celovitost in funkcionalnost.  
− Po potrebi naj se v akumulacijah HE predvidi otok, urejen kot počivališče za prostoživeče živali, ki 

prečkajo vodotok. Obala naj bo položna, otok naj se ne ograjuje. 
− Ob projektiranju hidroelektrarn naj se prioritetno uvajajo nove tehnologije, ki so vodnim organizmom 

bolj prijazne, kot npr. nove rešitve za zagotavljanje neprekinjenih migracij vodnih organizmov (dvigala 
za ribe) in ribam prijazne turbine (»very low head turbine«, »Aiden turbine«, »Gorlov helical turbine«, 
Archimedes hydrodynamic screw turbine«) (Guidance document on hydropower…, 2015). Upoštevajo 
naj se tudi ostale usmeritve, ki izhajajo iz navedenega dokumenta ter tudi dokumentov Mednarodne 
komisije za zaščito reke Donave – ICPDR (Hydropower Case Studies…, 2013 in Sustainable 
Hydropower Development…, 2013). 

− Pri projektiranju naj se posebna pozornost nameni Natura 2000 območjem, katerih ohranjenost je 
odvisna od podzemne vode, tudi njenega nivoja, ki ga je treba ohranjati.  
 

Specifični omilitveni ukrepi za HE nad 10 MW 
Specifične omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi posameznih državnih prostorskih načrtov.  
 
Energetska raba reke Mure 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje državnega 
prostorskega načrta. V nadaljevanju so splošne usmeritve za umeščanje: 
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− Območje potencialne možnosti rabe reke Mure se omeji na mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 
mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. Možen potencial izkoriščanja je v razponu od 0 MW do 53,5 
MW.  

− Izbere naj se tak tip hidroelektrarne, ki bo imel najmanjši možen škodljiv vpliv na hidromorfološko 
stanje voda. HE mora zagotavljati pogoje za ohranjanja visoke biotske raznovrstnosti in naravnega 
ravnovesja, zagotavljanje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatov in ob odpravi posledic 
obstoječega obremenjevanja okolja. V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven 
naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. Zagotoviti je 
treba dodatne ciljne raziskave in pridobiti natančnejše podatke o pojavljanju nekaterih ogroženih in 
zavarovanih vrst. 

− Pred gradnjo jezu in ostale infrastrukture v strugi Mure je treba zagotoviti obvod, ki bo omogočil 
migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij vodnih organizmov. 

− Preprečiti je treba nadaljnje poglabljanje struge in zagotoviti ustrezen nivo podzemne vode Mure na 
območjih, kjer bo to potrebno za ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno pomembnih habitatov 
(predvsem poplavnih gozdov, mrtvic, rokavov). 

− Zagotoviti je treba prodonosnost in nastajanje prodišč. 
− Pri umeščanju energetskih objektov je treba upoštevati dogovore meddržavne komisije, ki obravnava 

porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju). 
 
Izgradnja HE na srednji Savi 
 
HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje državnega 
prostorskega načrta. V nadaljevanju so splošne usmeritve za umeščanje hidroelektrarn na obravnavanem 
odseku: 
− V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadol bodo lahko uničene obsežne 

površine naravovarstveno pomembnih HT, zato naj se širitev načrtuje predvsem na levem bregu Save, 
izven POO Kum. 

− Posegi v POV Posavsko hribovje naj se načrtujejo tako, da ne bo motenj na gnezditveni habitat velike 
uharice, črne štorklje, belovratega muharja, sokola selca in planinskega orla. Prav tako je treba posebno 
pozornost nameniti načrtovanju daljnovodov, saj ti ob nepravilni umestitvi lahko predstavljajo 
smrtonosno oviro za ptice.  

− Med naseljem Sava in Mošenik na levem bregu Save naj se ne načrtujejo posegi. V območje POO 
Reber – borovja naj se ne posega, prav tako je treba ohraniti nivo podzemne vode na tem območju. 

− Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na Krajinski park Kum, naravni spomenik (NS) Greben 
Krvava peč – Planina, NS Brzice na Savi pri Prusniku, NS Šklendrovec, NS Čebulova dolina, NS 
Završki Čeren, NS Izvir Mitovščice, NS Mitovški slap in NS Soteska Ribnika je treba upoštevati Odlok 
o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96), s katerim so praviloma prepovedani vsi 
posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili zavarovano območje. 

− Zagotoviti je treba ohranitev populacije raka koščaka, ki se nahaja v reki Savi. 
− Zagotoviti je treba ohranitev populacij zavarovanih in ogroženih vrst rib in obloustk. 
 
HE na ljubljanskem in litijskem delu srednje Save 
Enega od prvih poskusov revitalizacije porečja, kjer so v praksi uporabljene tehnične rešitve za ponovno 
vzpostavitev celovitosti habitata, predstavlja Life projekt Vzpostavitev prehodnosti pritokov Donave za 
sulca (Re-opening the Danube tributaries for the rare Danube salmon), cit. 15. julij 2016: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/rivers/01case_hucho.html. V projektu 
niso podane rešitve glede ohranjanja habitata sulca, predlog ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja na 
območju srednje Save pa je bil podan v okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si 
hrano za jutri«, in sicer v študiji z naslovom »Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in 
populacije sulca na območju srednje Save« (Sušnik Bajec in sod., 2016). 
 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje državnega 
prostorskega načrta. V nadaljevanju navajamo usmeritve za nadaljnje načrtovanje HE na ljubljanskem in 
litijskem delu srednje Save: 
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− Hidroelektrarne naj se prioritetno umesti izven območja POO Sava Medvode – Kresnice. 
− Pred izvedbo HE na litijskem delu srednje Save je treba preučiti ukrepe za izboljšanje stanja na 

območju srednje Save, ki so predlagani v Strokovnih podlagah za ohranjanje habitata in populacije 
sulca na območju srednje Save (Sušnik Bajec in sod., 2016). 

− Na odseku med Medvodami in sotočjem Save z Ljubljanico je treba ohraniti habitat sulca (POO Sava 
Medvode–Kresnice in POO Ljubljanica–Gradaščica–Mali Graben). Tehnične rešitve (za zagotavljanje 
zadostne hitrosti vodnega toka, ki predstavlja tej vrsti enega od osnovnih življenjskih pogojev, 
omogočena popolna prehodnost jezovnih zgradb in izlivnih delov pritokov ob vseh hidroloških 
razmerah ter s skrbnim načrtovanjem preprečena možnost doseganja previsokih temperatur vode v 
poletnem času v vseh slojih), s katerimi bi zagotovili obstoj sulca na tem območju, še niso znane. 

 
Obnova in doinstalacija HE Moste 2, 3 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje državnega 
prostorskega načrta. Ključne usmeritve za načrtovanje obnove in doinstalacije HE Moste: 
− Na območjih naravnih spomenikov, ki so zavarovane z Odlokom o razglasitvi povirij, močvirij in 

rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Uradni list RS, št. 90/98) in na njihovem vplivnem območju naj se 
posegov ne načrtuje. Izvedba obnove in doinstalacije HE Moste, ki bi posegla v zavarovano območje, 
bi imela obsežen negativen vpliv. Natančna presoja bo izdelana v sklopu presoje sprejemljivosti na 
ravni državnega prostorskega načrta in posega, vendar je treba poudariti, da bodo verjetno potrebni 
obsežni omilitveni ukrepi. Taki ukrepi se v primeru območij Natura 2000 opredelijo kot "izravnalni 
ukrepi" v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, če so izpolnjeni pogoji za izpeljavo postopka 
prevlade druge javne koristi. Postopek prevlade je možno izvesti le, če je dokazano, da variantna 
rešitev ne obstaja in je izvedba izravnalnih ukrepov možna. V primeru, ko se druga javna korist ne 
nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oz. nima koristnih posledic bistvenega pomena za 
okolje in so na območju prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, je treba pridobiti predhodno mnenje 
Evropske komisije. 

− Posegi in dejavnosti naj se na naravnih vrednotah ne načrtujejo. Če ni drugih prostorskih ali tehničnih 
možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti izven območij naravnih vrednot, se lahko na 
območju naravnih vrednot posegi izvajajo le na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno 
spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. 

 
Usmeritve za umeščanje mHE v prostor 
 
OPOZORILO: Sloj lokacij mHE, predstavljen v Analizi omejitev umeščanja malih hidroelektratrn z vidika 
varstva varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015), ni neposredna podlaga za umeščanje mHE. 
Ocenjena primernost umeščanja predstavlja predvsem oceno, kje lahko investitor pričakuje več omejitev 
ali zahtevnejše omilitvene ukrepe in kje manj, kar pa ne pomeni, da je samo na podlagi ocenjene 
primernosti lokacij mHE lahko umeščena na posamezno lokacijo. Analiza primernosti ni bila presojana v 
okviru tega okoljskega poročila. 
 
Splošne usmeritve 
Usmeritve so povzete iz študije Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektratrn z vidika varstva varave 
(Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). V največji možni meri naj se, z namenom zagotavljanja čim 
manjših negativnih vplivov na naravo, razvoj mreže mHE izvede na način, da imata nadgradnja in 
posodobitev obstoječih, že delujočih mHE in revitalizacija obstoječih, nedelujočih mHE, prednost pred 
ureditvijo novih mHE, ki pa naj bodo vezane na obstoječe objekte (jezove in pregrade) v vodotokih. 
 
Splošen pristop (prednostni vrstni red): 
1. nadgradnja obstoječih, delujočih mHE (prenova tehnologije energetske izrabe) 
2. revitalizacija nedelujočih 
3. ureditev obstoječih objektov (pregrad) za hidroenergetsko izkoriščanje  
 
Neodvisno od izbranega pristopa ali tehnološke rešitve je treba z vidika varovanja narave upoštevati 
sledeče osnovne zahteve: 
− V vodotoku mora biti ves čas zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok v skladu s predpisi na področju 

urejanja voda in stalna omočenost jezov. 
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− Objekti morajo biti izvedeni na način, da zagotavljajo prehodnost za vodne organizme. 
− Izbrana tehnologija in način izvedbe mora preprečevati poškodbe rib in drugih vodnih organizmov. 
 
Usmeritve za obstoječe mHE 
Obnova malih hidroelektrarn, ki že obratujejo, po navadi ne povzroča dodatnih negativnih vplivov na 
okolje. Zato za obnovo obstoječih delujočih elektrarn, ki imajo veljavno koncesijo ali vodno dovoljenje, na 
splošno velja, da je primernejša od gradnje novih objektov. Poleg tega 4. odstavek 7. člena energetskega 
protokola Alpske konvencije določa, da je ponovno odprtje nedelujočih elektrarn ustreznejše, kot gradnja 
novih objektov. Kljub temu pa je treba redno preverjati, če bi bilo z uporabo dobre prakse mogoče ublažiti 
nadaljnje negativne vplive in doseči boljšo usklajenost z obstoječo okoljsko zakonodajo. 
 
Usmeritve za obstoječe mHE: 
− Objektom, ki se nahajajo na območjih z naravovarstvenim statusom, kjer je s predpisom prepovedano 

izkoriščanje vodotokov v hidroenergetske namene, se vodnih pravic praviloma ne dodeljuje in ne 
podaljšuje. Pred morebitnim podaljšanjem vodne pravice je treba natančno preveriti možne negativne 
vplive in uskladiti predpise, ki prepovedujejo izkoriščanje vodotokov. 

− Za obstoječe male HE naj se ob podeljevanju vodne pravice preveri in analizira ali tehnologija in 
ukrepi ustrezno zmanjšujejo negativne vplive na naravo in so zagotovljeni ustrezni pogoji, ki 
omogočajo doseganje okoljskih ciljev območij z naravovarstvenim statusom. 

− Izvajati naj se začne ustrezen nadzor obstoječih mHE. Skladno z Uredbo o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije (11. člen) naj se v primeru, da proizvodna naprava OVE ne 
upošteva omejitev glede ekološko sprejemljivega pretoka, odločba o dodelitvi podpore razveljavi, 
pogodba o zagotavljanju podpor pa preneha veljati. Taka proizvodna naprava OVE ni upravičena do 
vnovične pridobitve odločbe o dodelitvi podpore. Skladno z Uredbo o podporah električni energiji, 
proizvedeni iz obnovljivih virov energije naj se podpore izplačajo le za količino električne energije, ki 
je proizvedena z zagotavljanjem ekološko sprejemljivega pretoka vodotoka. 

− Skladno z 19. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu se objekte, ki nimajo urejenega ustreznega 
dvosmernega prehoda za vodne organizme, ustrezno rekonstruira.  

− Male HE naj se prioritetno umešča izven območij z naravovarstvenim statusom. Na vodotoke, ki imajo 
status hidrološke, geomorfološke, zoološke ali ekosistemske naravne vrednote (organizmi, vezani na 
vodno okolje) naj se mHE ne umešča oziroma se jih umešča le takrat, kadar je mogoče zagotoviti, da se 
lastnosti naravnih vrednot ne okrnijo. Umeščanje posegov na zavarovana območja je sprejemljivo le 
pod pogojem, da tovrsten poseg ni v nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja. 
Male HE naj se na vodotoke, ki so del območij Natura 2000 in so habitat kvalifikacijskih vrst, vezanih 
na vodo, praviloma ne umešča.  

− Obstoječe mHE naj se posodobi in nadgradi, pri čemer naj bo poleg tehnične nadgradnje zaradi 
izboljšanja učinkovitosti izrabe, poudarek nameni tudi sprejemljivosti tehnologije z vidika vplivov na 
vodne organizme. 
 

Usmeritve za nove mHE 
Pri iskanju potencialnih novih lokacij, ki bi bile primerne za hidroenergetsko rabo, je treba še pred oceno 
primernosti z vidika varstva okolja in narave preveriti ustreznost z vidika hidropotenciala. Najbolj ustrezne 
lokacije so tiste, ki imajo visok hidroenergetski potencial in so hkrati locirane izven območij z 
naravovarstvenim statusom. 
 
Ko bodo znani podatki o hidroenergetskem potencialu vodotokov v Republiki Sloveniji, je treba izdelati 
analizo omejitev umeščanja mHE, ki bo vključevala tako oceno primernosti lokacij z vidika 
hidroenergetskega potenciala, kot tudi ustreznost z vidika vplivov na varstvene cilje območij. Upoštevati je 
treba tudi obstoječe odvzeme vode in predhodno določene ekološko sprejemljive pretoke.  
 
Novih mHE naj se ne umešča na sledeča območja: 
− Postavitev mHE na območju voda posebnega pomena skladno z Uredbo o določitvi voda posebnega 

pomena ni dovoljeno, obstoječe neprehodne pregrade v vodotokih pa je treba ustrezno sanirati. V teh 
vodotokih niso dovoljeni nobeni posegi ali dejavnosti, ki bi lahko poslabšali ugodno stanje ohranjenosti 
domorodnih ribjih vrst in stanje voda. 
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− Prav tako ni dovoljeno umeščanje mHE na tista zavarovana območja, kjer je tovrsten poseg v 
nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja. 

− Pri umeščanju mHE naj se skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu upošteva varstvene revirje in 
drstišča. 
 

Usmeritve za nove mHE: 
− Prednostno naj se izkoriščanje hidroenergetskega potenciala usmeri v: 

o lokacije, ki so izven območij z naravovarstvenim statusom; 
o objekte, ki se jim doda funkcija rabe vode za hidroenergetske namene v okviru večnamenskih 

objektov in obstoječe infrastrukture (npr. nadgradnja sistema za rabo pitne vode ipd.) in na 
splošno ne predstavljajo dodatnih obremenitev z vidika vplivov na naravo; 

o lokacije na odsekih vodotokov, ki so morfološko že močneje degradirani (regulacije, 
pregrade...) in se s posegom stanje na vodotoku lahko izboljša v smislu renaturacije in 
prehodnosti vodotoka; 

o objekte, kjer se v okviru potrebnih obsežnejših obnovitvenih del izvede tudi posege, ki 
zmanjšujejo vplive na naravo (podrtje neprehodnega jezu in vzpostavitev drče, ki omogoča 
zveznost vodotoka, izgradnja prehodov za vodne organizme, umestitev sistema za nemoteno 
premeščanje naplavin, postavitev naprav za spremljanje ekološko sprejemljivega pretoka brez 
vpliva s strani lastnika, renaturacija brežin); 

o objekte, ki bodo izvedeni za potrebe zmanjševanja poplavne ogroženosti in se z dodatno 
funkcijo objekta stanje habitatov vrst in habitatnih tipov ne bo bistveno poslabšalo.  

− V primeru poseganja v naravne vrednote (hidrološke, geomorfološke, zoološke in ekosistemske) je 
treba upoštevati: 

o Na vodotoke, ki imajo status hidrološke, geomorfološke, zoološke ali ekosistemske naravne 
vrednote (organizmi, vezani na vodno okolje) naj se mHE ne umešča oziroma se jih umešča le 
takrat, kadar je mogoče zagotoviti, da se lastnosti naravnih vrednot ohranijo. Pri načrtovanju se 
upošteva, da je potrebno ohranjati dinamiko vodotoka, prodonosnost, povezanost in prehodnost 
za vodne organizme, naravno strukturo struge in brežin, zadostno količino vode ter sklenjeno 
lesno obrežno vegetacijo. 

− V primeru poseganja na »vodna« Natura 2000 območja je treba upoštevati: 
o Male HE naj se na vodotoke, ki so del območij Natura 2000 in so habitat kvalifikacijskih vrst, 

vezanih na vodo, praviloma ne umešča. Kadar gre za objekte, ki se jim doda funkcija rabe vode 
za hidroenergetske namene, ali se z umestitvijo mHE stanje na vodotoku lahko izboljša v 
smislu renaturacije in prehodnosti vodotoka, je umestitev možna ob upoštevanju naslednjih 
usmeritev: 

� V ključne dele habitatov kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov se ne posega. 
� Ohranja se povezanost subpopulacij kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 in 

povezanost z drugimi populacijami na območju njene razširjenosti v biogeografski 
regiji. 

� Ohranja se celovitost in raznolikost habitata kvalifikacijski vrst, vključno z 
ohranjanjem struktur, ki jih vrsta potrebuje za preživetje in uspešno razmnoževanje. 

� Ohranja oziroma izboljšuje se kakovost habitata oziroma tistih lastnosti habitata, ki 
prispevajo k ugodnemu ohranitvenemu stanju vrste na območju. 

� Ohranja se vodnatost vodotokov in prepreči prekomerno odvzemanje vode. 
� V primeru pomanjkanja podatkov o populaciji in stanju habitata kvalifikacijskih vrst, 

vplivov posega ni mogoče presoditi na podlagi objektivnih in z dokazi podprtih 
ugotovitev. Zato naj investitor pred postopkom izdaje vodnega dovoljenja in mnenja o 
določenem ekološko sprejemljivem pretoku (Qes) oz. pred izvedbo presoje 
sprejemljivosti v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja za poseg, pridobi 
potrebne podatke o populaciji in ohranjenosti habitata kvalifikacijskih vodnih vrst. 
Strokovne podlage naj obsegajo podatke o vrstah, na katere je možen vpliv gorvodno 
in dolvodno od lokacije mHE, ter opis konkretnih tehničnih rešitev za omilitev vplivov 
posega. 

− V primeru poseganja v katerokoli Natura 2000 območje je treba upoštevati: 
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o Posegi v prodišča in ostale ureditve (tudi izven obvodnega prostora) ne smejo poslabšati stanja 
kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na območju posega kakor tudi ne 
habitatov zavarovanih in ogroženih vrst. Celovitost in raznolikost habitata kvalifikacijskih vrst 
mora biti ohranjena, vključno s strukturami, ki jih vrste potrebujejo za preživetje in uspešno 
razmnoževanje. V ključne dele habitatov kvalifikacijskih vrst se ne posega. 

− Pri vseh novih mHE (ne glede na lokacijo) je treba upoštevati tudi sledeče: 
o Ohranja naj se povezanost posameznih odsekov vodotoka, (mHE naj imajo urejene ustrezne 

prehode za vodne organizme). Talni pragovi in jezovi morajo tudi ob nizkem vodostaju 
omogočati prehajanje rib. 

o Utrditve brežine v območju objekta mHE naj se omejijo na najmanjši potrebni obseg in 
izvedejo sonaravno z uporabo avtohtonega materiala. 

o Po 12. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 
sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09) mora imetnik vodne pravice zagotoviti 
dnevno ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da so bile v 
vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede ekološko sprejemljivega pretoka. 

 
Usmeritve glede izbora tehnologije mHE 
V nadaljevanju navajamo usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri izboru tehnologije in izvedbi novih in 
nadgradnji ali rekonstrukciji obstoječih mHE: 
− V vodotoku je treba ves čas zagotavljati ekološko sprejemljivi pretok in omočenost jezu. Pretok naj bo 

prilagojen naravnim hidrološkim razmeram in naj omogoča nihanja vodostaja skozi leto. Tehnologija 
naj bo projektirana na mesečni ekološko sprejemljiv pretok in mora omogočati dober izkoristek v 
širokem razponu pretokov. Obratovanje mHE mora biti usklajeno s trenutnimi pretoki vodotokov in 
predpisanim ekološko sprejemljivim pretokom. Jez, odvzemni kanal, zapornice in ostale objekte je 
treba načrtovati in izvesti na način, da bo tudi v primeru okvare zagotovljen ekološko sprejemljiv 
pretok, oziroma da bo onemogočen prekomeren odvzem vode. 

− Izbrana tehnologija mora omogočati prehajanje vodnih organizmov. Ribja steza mora biti projektirana 
v sodelovanju s strokovnjakom za ribe na način, da bo funkcionalna za vse prisotne vrste, v vseh 
razvojnih fazah in obdobjih leta ter bo omogočala prehajanje vodnih organizmov v obe smeri. 

− Turbine morajo biti nameščene in izvedene na način, ki bo preprečeval poškodbe rib in drugih vodnih 
organizmov. 

− Med obratovanjem naj se zagotavlja monitoring funkcionalnosti ribjih prehodov. 
− V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika vodotoka, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta. 
− Iztok iz mHE je treba predvideti tako, da se voda po najkrajši poti vrne nazaj v vodotok. 
− Preusmeritev vode naj ne povzroči bistvenih sprememb vodnega režima v vodotoku. 
− Izgradnje novih derivacijskih mHE ne priporočamo. Izjema so obstoječi objekti mHE, ki imajo že 

izvedene mlinščice. Zacevljenje vodotokov ali njihovih delov ni dopustno.  
− Preveri naj se možnost izvedbe, povezane z infrastrukturo t.i. večnamenske elektrarne, (integrirane v 

sistem dovajanja pitne vode, odvajanje odpadnih voda ali namakalnega omrežja). Ta tip malih 
hidroelektrarn se nahaja znotraj omrežij, katerih glavni cilj ni proizvodnja elektrike; za namene 
hidroelektrične proizvodnje pa izkoriščajo vodo, ki je že bila uporabljena za druge namene in je ne 
odvajajo. V primerjavi z rečnim tipom je proizvodnja energije pri teh elektrarnah majhna, vendar na 
splošno ne predstavljajo dodatnih obremenitev za naravo. 

− Priporočamo uvedbo direktnega, stalnega monitoringa v okviru katerega se bodo meritve pretoka 
izvajale avtomatsko in kontinuirano – vse leto. Podatke o pretoku (pred zajezitvijo oz. lokacijo 
odvzema vode, na jezu in za jezom oziroma lokacijo izpusta vode) se bi preko avtomatskega prenosa 
podatkov sporočalo direktno na pristojno institucijo. 

 
Pri umeščanju mHE naj se upošteva tudi (Mnenje ZRSVN, št. 8-II-202/7-O-15/TK, 26. 11. 2015): 

− predpise s področja upravljanja z vodami, ki omejujejo podeljevanje vodnih pravic za proizvodnjo 
električne energije na podlagi velikosti prispevnega območja ali vrednosti sQnp; 

− razpoložljive podatke o količinah vode in izločiti lokacije, kjer ni zadostnih kapacitet vode (npr. 
hudourniške pregrade, kjer voda v sušnih mesecih sploh ne teče po površju); 

− območja že izkoriščenih potencialov na podlagi določenega Qes; 
− natančneje je treba upoštevati akte o zavarovanju zavarovanih območij; 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana      25 

− lokacije obstoječih pregrad, namenjenih obstoječi ali novi hidroenergetski rabi, je treba preveriti z 
vidika združljivosti z varstvenimi cilji, določenimi s Programom upravljanja območij Natura 2000 
v Sloveniji za obdobje 2015–2020. 

 
Ministrstvo za infrastrukturo zagotovi ustrezen prenos omilitvenih ukrepov v pravne akte. Za izvedbo 
omilitvenih ukrepov sta zadolžena investitor in projektant, izvedbo nadzira Ministrstvo, pristojno za okolje 
in ZRSVN.  
 
 
 
Sončna energija 
Praviloma se sončne elektrarne in tudi koncentratorje, če je tehnično izvedljivo, namešča le na objekte, 
vsekakor pa na način, da to ne bo samostojna prostorska ureditev v prostoru, temveč del celovite prostorske 
ureditve (npr. v sklopu degradiranega območja kamnoloma, deponije, zapuščenega industrijskega 
kompleksa, parkirišča in podobno). Postavite sončnih elektrarn in koncentratorjev na območja, pomembna 
za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ni dovoljena. Ukrep upošteva izdelovalec 
plana/projektant. Nadzor nad izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvaja Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje. 
 
Vetrna energija 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana 
ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja. Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorskega akta (naročnik), nadzor 
pa v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvajata Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in 
ZRSVN ter v času izdaje okoljevarstvenih soglasij za poseg ARSO. 
 
Strateške usmeritve za umeščanje vetrnih elektrarn 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega.  
 
Neprimerne lokacije za umestitev vetrnih elektrarn so: zavarovana območja, POV območja, osrčje EPO 
Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Stojišč vetrnic naj se ne načrtuje na območju 
vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na območju tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. 
 
Vetrne elektrarne naj se prioritetno umešča na tista potencialna območja VE, ki ne obsegajo močno 
občutljivih območij za ptice (Bordjan in sod., oktober 2012).  
 
Za potencialna območja VE je treba pred umeščanjem v prostor zagotoviti sledeče: 
− z ustreznim monitoringom evidentirati preletne koridorje ptic na območju VE, 
− evidentirati pomembna gnezdišča ogroženih vrst v neposredni bližini, 
− evidentirati prehranjevalne koridorje netopirjev na območju, 
− opraviti raziskave o vplivu VE na velike zveri, 
− kartirati habitatne tipe na prizadetem območju, 
− ugotoviti ali bodo ohranjene lastnosti, zaradi katerih so bili deli narave opredeljeni kot naravne 

vrednote. 
 

Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je treba v okviru celovite presoje vplivov na okolje presoditi 
vpliv posameznih stojišč na floro, favno in HT. Stojišča je treba načrtovati izven pomembnih območij za 
kvalifikacijske vrste in izven strnjenih območjih kvalifikacijskih HT.  
 
Pri načrtovanju se je treba v največji možni meri izogniti poseganju v habitate zavarovanih in ogroženih 
vrst in prednostne habitatne tipe ter preprečiti negativne vplive nanje. 
 
Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo ohranitvenih 
možnosti ptic. Priporočila na podlagi mednarodnih izkušenj so: 
− elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki so zavarovana zaradi ptic (POV, IBA 

območja, tudi narodni park in krajinski parki, naravni rezervati, razglašeni prvenstveno zaradi ptic…), 
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− elektrarn naj se načeloma ne postavlja na območjih, ki jih redno preletava večje število ptic (masovno 
obiskane selitvene poti, še posebej zožine (bottle neck areas), 

− elektrarne naj se načeloma ne postavljajo v bližini habitatov populacij ogroženih vrst ptic, tudi če 
območja niso formalno zavarovana, 

− pred postavitvijo je treba proučiti vse možne alternativne lokacije in ugotoviti, kje je vpliv najmanjši, 
− ugodno je, če se popiše ptice na vseh potencialnih območjih postavitve vetrne elektrarne, da se 

ugotovijo realne naravovarstvene razlike med območji. Vsekakor je treba popise izvesti vsaj na 
območju, predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega velikega potencialnega 
vpliva načrte prilagoditi, 

− popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in v času preleta, zato se morajo izvajati 
najmanj eno leto, optimalno dve, 

− pri oceni vpliva je treba upoštevati tudi vpliv pripadajoče infrastrukture, kot tudi daljinski vpliv na 
območja, ki so omenjena v prvih treh alinejah tega poglavja, 

− popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
 
Pri načrtovanju je priporočljivo, da se stojišča vetrnih elektrarn umešča izven varovanih območij in vsaj 
1000 m od meje varovanih območij (območje daljinskega vpliva po Pravilniku o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja). Prostorske rešitve morajo biti 
načrtovane na način, da se na območju ohranja ugodno stanje varovanih vrst in habitatnih tipov. Ohranja se 
kvaliteta habitatov, vključno s posebnimi strukturami habitata, ki so pomembne za posamezne vrste in 
habitatne tipe. Ohranja se celovitost in povezanost habitata ter povezanost populacij z drugimi populacijami 
na širšem območju. 
 
Pri izboru oblike in načina delovanja vetrnih elektrarn naj se upoštevajo nove tehnologije in rezultati 
raziskav glede njihovega vpliva na najbolj ogrožene živalske skupine – ptice in netopirje. Glede na 
značilnost posameznega tangiranega območja se oceni primernost alternativnih tehnologij izvedbe vetrnic 
in izbere tisto tehnologijo, ki predstavljajo manjšo nevarnost trkov s pticami in netopirji. 
 
Stojišča vetrnic naj se prvenstveno umešča zunaj območij, ki bi lahko bila problematična zaradi trkov s 
pticami in netopirji. V primeru, da se po postavitvi vetrnic vseeno izkaže, da so trki pogosti, naj se preveri 
možnost namestitve odvračal (ultrazvočna odvračala, nameščanje radarjev in senzorjev na vetrne elektrarne 
z namenom zaznavanja netopirjev in jat ptic, namestitev UV luči na turbine ipd.) ali prepovedi obratovanja 
v obdobju sezonskih migracij. Ustrezen način predlaga strokovnjak za posamezno skupino. 
 
Specifični omilitveni ukrepi za potencialna območja VE: 
Specifične omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi posameznih državnih prostorskih načrtov.  
 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v potencialna 
območja za vetrne elektrarne je treba upoštevati (vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območij za 
izkoriščanje vetrne energije, avgust 2015): 
 
1. Omilitveni ukrepi za območje Porezen - Podbrdo: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja: Milpoh in 

Vojspoh (evid.št. 2172), Driselpoh – soteska (evid.št. 1534), Zajtel grapa (evid.št. 1553), Selška Sora 
(evid.št. 272) in Zapoška – soteska s slapovi (evid.št. 635), Lajtna grapa (evid. št. 2140) in ostalih 
območij naravnih vrednot; 

− zaradi strmega terena in močne erozije naj se posegov ne načrtuje tudi na vplivnem območju naravnih 
vrednot, 

− posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000 POO: Podbrdo-Skalovje (ID.št. SI3000277) in POO 
Idrijca s pritoki (ID št. SI3000230), območij naravnih spomenikov: Cerkno – soteska potoka Zapoška 
(ID.št. 389) in Kuk - rastišče kr. popkorese (ID.št. 417), ki so znotraj potencialnega območja; 

− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja naj se upošteva Odlok o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS, št. 
16/86, 56/93) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti 
na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, št. 5/90); 

− v rastišče kratkodlakave popkorese poseganje ni dovoljeno; 
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− raziskati je treba vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba ter ugotoviti morebitne preletne in 
selitvene koridorje ujed; 

− raziskati je treba vpliv na ruševca in kotorno; 
− intenzivne usmerjene raziskave ptic na terenu morajo potekati najmanj eno leto, izsledke raziskav je 

treba upoštevati pri načrtovanju posegov; 
− zagotoviti mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 
− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. Izsledke 
raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč vetrnic); 

− preveri naj se prisotnost varovanih habitatnih tipov in potencialni vpliv spremljajočih posegov vanje. 
 
2. Omilitveni ukrepi za območje Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 
− posege naj se načrtuje izven območij hidroloških in ekosistemskih naravnih vrednot znotraj 

potencialnega območja: Lučica s pritoki (evid.št. 506) in Dreta s pritoki (evid.št. 4481) in ostalih 
območij naravnih vrednot; 

− posege naj se načrtuje izven območja POO Dreta (ID št. SI3000360); 
− ohraniti je potrebno naravni spomenik Slap – Cuc znotraj potencialnega območja. Pri posegih, ki lahko 

vplivajo na spomenik se upošteva Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87); 

− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

− natančno naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še 
posebej stojišč vetrnic). 

 
3. Omilitveni ukrepi za območje Špitalič - Trojane - Motnik: 
− posege naj se načrtuje izven POO Bolska (ID.št. SI3000361); 
− posege naj se načrtuje izven območij geoloških naravnih vrednote: Tabor pri Špitaliču (evid.št. 4917) 

in Špitalič – nahajališče fosilov (evid.št. 5306) in ostalih območij naravnih vrednot; 
− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega; 
− preveriti je treba prisotnost varovanih gozdnih HT in oceniti vpliv nanje. 

 
4. Omilitveni ukrepi za območje Mrzlica: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in izven zavarovanih območij narave znotraj 

potencialnega območja (Krajinski park Mrzlica, zavarovana območja: Lipe pri cerkvi sv. Lenarta, 
Bukev blizu cerkve sv. Lenarta, Hribarjeva tisa (II) v Mariji Reki, Hribarjeva tisa (I) v Mariji Reki in 
Otavnikov kostanj v Veliki Reki); 

− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine 
Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) in Odlok o razglasitvi dendroloških spomenikov in 
spomenikov oblikovane narave v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 40/97,78/98); 

− razišče naj se vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na 
terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

−  v času projektiranja je treba evidentirati preletne koridorje ptic in pomembna gnezdišča ogroženih vrst 
na območju, ki naj služijo za izhodišče pri načrtovanju umeščanja vetrnic znotraj predlaganega 
območja; 

− posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in habitatnih 
tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, slemena, vrhovi, planje itd. 

 
5. Omilitveni ukrepi za območje Golte: 
− posege naj se načrtuje izven naravnih vrednot znotraj potencialnega območja in zavarovanega območja 

narave Visočnikov javor; 
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− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 
27/87); 

− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; intenzivne usmerjene raziskave ptic morajo potekati vsaj eno leto;  

− natančneje naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov (še 
posebej stojišč vetrnic); 

− VE se umešča izven strnjenih gozdnih površin; 
− posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in habitatnih 

tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, slemena, vrhovi, planje itd. 
 
6. Omilitveni ukrepi za območje Črni vrh - Zaloška planina: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, divjega petelina in ruševca - v ta namen je 

priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri 
načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

− zagotovi naj se mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 
− VE se ne postavlja v strnjene gozdne površine, na mokrišča, rastišča redkih in ogroženih rastlinskih 

vrst in habitatnih tipov; 
− VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, slemena, vrhovi, 

planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 
 
7. Omilitveni ukrepi za območje Velika gora: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− razišče naj se vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in sršenar. V ta namen je 

priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; 
− preuči naj se selitvene koridorje in vpliv na divjega petelina; 
− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta; 
− zbere naj se podatke o velikih zvereh oz. opravi raziskave na celotnem območju in ovrednoti vpliv 

nanje; posegi se morajo ključnim delom habitatov izogniti; 
− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 
 
8. Omilitveni ukrepi za območje Novokrajski vrhi: 
− posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000: POO Sušački, Smrdejski in Fabski potok (ID.št. 

SI5000258) in območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja; 
− v zavarovano območje Drevje pri cerkvi v Sušaku, ki se nahaja znotraj potencialnega območja, naj se 

ne posega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Odlok o naravovarstvenem spomeniškem redu v 
občini Ilirska Bistrica (Primorske novice – uradne objave, št. 6/69); 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 
ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. Izsledke 
raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

− ugotoviti je treba preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega; 
− upošteva naj se območji Natura 2000: POV Dolina Reke in POO Reka, ki sta v širšem območju, treba 

je preprečiti onesnaženje vodotokov in podzemnih jamskih sistemov; 
− podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
− podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: štorkelj, 

gosi in ujed. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v 
trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav. 

 
9. Omilitveni ukrepi za območje Hrpelje-Slope-Mrše: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
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− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 
ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta; Prostorske 
ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav. Posebna pozornost naj se nameni netopirjem, 
ki imajo zatočišče in kotišče v cerkvi sv. Štefan v Brezovici; 

− razišče naj se vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj 
dve leti; 

− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 
− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na območju tlorisov 

nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje podzemlja, ki je 
kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

− podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
− podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: štorkelj, 

gosi, ujed (zlasti kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba in velike uharice). Presoja 
naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v trajanju enega ali dveh let. 
Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− pred začetkom projektiranja naj se kartira območja negozdnih habitatnih tipov in rastišča kukavičevk. 
Posege naj se prilagodi rezultatom. 

 
10. Omilitveni ukrepi za območje Senožeška Brda: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− pri podrobnem umeščanju na območju Selivca je treba upoštevati območja Natura 2000 POO: Kras 

(ID.št. SI5000267) in Natura 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023) znotraj potencialnega območja; 
− posege na območju Natura 2000 POO: Vrhe nad Rašo (ID.št. SI5000229) in območju Natura 2000 

POO: Dolina Vipave (ID.št. SI5000226) znotraj potencialnega območja naj se načrtuje tako, da se 
ohrani celovitost in povezanost habitatov kvalifikacijskih vrst; 

− v prezimovališča in počivališča kvalifikacijskih vrst netopirjev se ne sme posegati, stojišč VE naj se ne 
načrtuje v radiu 1000 m od prezimovališč in počivališč; 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta, 
prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− razišče naj se vpliv na kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba ter tudi na veliko 
uharico, belo štorkljo in gosi. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. 
Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v trajanju enega ali 
dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 
− območje je znotraj vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame, preprečiti je treba 

onesnaženje podzemnih jamskih sistemov; 
− pri posegih, ki vplivajo na zavarovano območje Brestovica pri Povirju - Petnjak znotraj potencialnega 

območja, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na 
območju občine Sežana (Primorske novice – uradne objave, št. 13/92, Uradni list RS, št. 68/95); 

− podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
− izvede naj se kartiranja negozdnih habitatnih tipov in rastišča kukavičevk, kjer to še ni bilo izvedeno. 

Posege naj se prilagodi rezultatom. 
 
11. Omilitveni ukrepi za območje Grgar - Trnovo: 
− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju tlorisov nad 

znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje podzemlja, ki je 
kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na območju 
in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta, 
prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− razišče naj se vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec in beloglavi jastreb. V ta namen 
je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; Podrobneje naj se preveri sprejemljivost 
izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst ptic - ujed. Presoja naj temelji na ugotovitvah 
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podrobnejših raziskav preletov ujed v trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo 
na podlagi ugotovitev raziskav; 

− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 
 
12. Omilitveni ukrepi za območje Banjšice - Lokovec: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in zavarovanega območja Banjšice, Brezno na 

Vodicah; 
− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave je treba upoštevati Odlok o razglasitvi kulturnih 

in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno 
glasilo občine Nova Gorica, št. 8/85); 

− razišče naj se vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, sokola selca in beloglavega jastreba. V ta 
namen je priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti; 

− izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 
− podrobneje naj se preveri sprejemljivost stojišč VE z vidika varstva netopirjev. Presoja naj temelji na 

ugotovitvah podrobnejših raziskav zatočišč, prehranjevalnih habitatov, preletnih in selitvenih poti, 
višine preletov v trajanju vsaj enega koledarskega leta. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi 
ugotovitev raziskav; 

− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju tlorisov nad 
znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje podzemlja, ki je 
kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje. 

 
Biomasa 
/ 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
− Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih ogrevalnih sistemov je treba vzpostaviti vračanje 

energetsko izkoriščene termalne vode nazaj v geotermalne vodonosnike. 
− Pri obstoječih izpustih naj se preveri možnost uvedbe reinjeciranja. V kolikor reinjeciranje ni možno, je 

treba povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode zato, da je, temperaturna razlika med izpustom 
izrabljene termalne vode in vodnim telesom v katerega se ta voda odvaja, čim manjša.  

− Pred izpustom izrabljene geotermalne vode v površinske vodotoke je treba zagotoviti njeno kemično in 
mikrobiološko neoporečnost.  

 
Sončna energija, biomasa in obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
/ 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Podnebni dejavniki 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Priporočilo: V skladu s smernicami iz Strategije Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam 
(COM(2013) 216 final) je treba pri načrtovanju novega oziroma pri obnovi obstoječega omrežja za 
distribucijo električne energije, na katerega se priključujejo elektrarne na OVE, upoštevati ukrepe iz ocene 
tveganja in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost omrežja na podnebne spremembe, zlasti v zvezi s 
padavinami, zemeljskimi plazovi in pojavom žleda, in sicer v obsegu, ki je pomemben za stabilno 
obratovanje omrežja.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
/ 
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3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
 
4. Splošni ukrepi  
Priporočilo: Ukrepe za izboljšanje zakonodajnega in upravnega podpornega okolja je treba razširiti z 
usmeritvami, na podlagi katerih se pri izdelavi predloga Energetskega koncepta Slovenije zagotovi izdelava 
smernic, metodologije in postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih vremenskih pojavih 
ter pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo električne 
energije na ekstremne vremenske dogodke.  
 
Zdravje ljudi  
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Pri prostorskem umeščanju hidroelektrarn je treba upoštevati naslednjo usmeritev: raba vode v 
hidroelektrarni ne sme posegati v že podeljene vodne pravice na vplivnem območju. Ukrep upošteva 
pripravljavec plana in investitor.  
 
V času prostorskega načrtovanja posamezne HE je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu HE na 
kakovostno in količinsko stanje zajetij za pitno vodo na vplivnem območju posega. Ukrep upošteva 
pripravljavec plana in investitor.  
 
V času prostorskega načrtovanja posamezne HE je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu HE na 
obstoječo poplavno ogroženost na vplivnem območju HE ter analizo tveganja za nastanek poplave zaradi 
morebitnega neustreznega obratovanja HE, kot je na primer dogodek sočasnega praznjenja zadrževalnega 
bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku, in tveganja za nastanek poplave zaradi porušitve 
pregrade. Ukrep upošteva pripravljavec plana in investitor.  
 
Z izračuni elektromagnetnega polja se pred postavitvijo daljnovoda preveri morebitno preseganje mejnih 
vrednosti EMS. Kjer obstaja možnost preseganje mejnih vrednosti, je treba z ustreznimi omilitvenimi 
ukrepi zagotoviti, da elektromagnetno polje nikjer ne presega predpisanih mejnih vrednosti (na primer: 
kabliranje električnih vodov, večji odmik od stanovanjskih objektov in podobno).  
 
Proizvodnja električne energije na lesno biomaso naj se na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega 
zraka načrtuje samo, če se z njo povezanim uvajanjem daljinskega ogrevanja ali z njo povezano širitvijo 
obstoječega daljinskega ogrevanja zagotovi, da se celotna letna emisija delcev na vplivnem območju 
naprave za proizvodnjo električne energije zmanjša.  
 
Z ustreznim izborom tehnologije za posamezno vetrno elektrarno mora investitor zagotoviti, da življenjsko 
okolje z varovanimi prostori ni izpostavljeno čezmerni obremenitvi zaradi hrupa, ki ga vetrna elektrarna 
povzroča v infrazvočnem, nizko frekvenčnem ali slišnem območju zvoka. Če za infrazvočni ali nizko 
frekvenčni hrup ni predpisanih mejnih vrednosti zvočne ravni, je treba zagotoviti za vetrne elektrarne z 
močjo, ki presega 1 MW, da je razdalja do najbližjih stavb z varovanimi prostori vsaj 800 m oziroma več, 
če raven hrupa, ki jo povzroča elektrarna, na fasadi stavb z varovanimi prostori presega 35–40 dBA 
(Stališče NIJZ 26. 4. 2016). 
 
Priporočilo: Tako kot v drugih državah je treba tudi v Sloveniji obratovanje vetrnih elektrarn glede emisije 
hrupa pravno urediti s predpisi o mejnih vrednosti za hrup, ki ga povzroča vetrna elektrarna. Predpisane 
mejne vrednosti kazalcev hrupa za vetrne elektrarne naj bi bile med 35 dBA in 40 dBA.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Izkoriščanja plitve geotermije na vodovarstvenih območjih je treba urediti na zakonodajni ravni. Za 
pripravo zakonodajnih aktov je odgovoren MOP. Predvidoma bodo v letu 2015 izdelana Priporočila / 
smernice za vrtanje v plitvi geotermiji in bodo predana v poskusno uporabo za dobo do dveh let. 
Priporočila in smernice bodo podlaga za določitev „Splošnih pogojev“ in »Posebnih pogojev« za vgradnjo 
GTČ (vir: GeoSi, 2014A). 
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Posebno pazljivost je treba nameniti izkoriščanju geotermalne vode na lokacijah, ki ležijo znotraj 
vodovarstvenih pasov za pitno vodo. Ohraniti je treba kapaciteto, izdatnost in kakovost posameznega 
geotermalnega vodonosnika. Na območju VVO sistemi brez reinjiciranja niso dopustni. Pri reinjiciranju na 
območju VVO so potrebni strožji kriteriji glede kvalitete reinjicirane vode.  
 
Pri načrtovanju ogrevalnih sistemov, predvsem pa pri načrtovanju daljinskega ogrevanja in hlajenja, na 
območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka je treba v zvezi z upravljanjem obstoječih ogrevalnih 
sistemov in v zvezi z njihovim vzdrževanjem upoštevati: 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka MO Kranj (Uradni list RS, št. 108/13)  
• Odlok o načrtu za kakovost zraka: MO Celje (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka MO Novo mesto(Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka: MO Maribor (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 88/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MO Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/14). 
 
Pri pripravi prostorskih aktov za nove poselitve ali za razširitev obstoječega ogrevalnega sistema je za 
dosego, cilja zmanjšanja onesnaženosti zunanjega zraka na vplivnem območju obravnavanega posega, 
treba upoštevati sledeče splošne usmeritve: 
- v čim večji možni meri zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije onesnaževal (preprečevanje rabe lesne 

biomase v kurilnih napravah, ki ne dosegajo predpisanih standardov v zvezi z emisijami onesnaževal), 
- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka izvedba ukrepov za preprečevanje povečanja 

števila individualnih kurilnih naprav ali kurilnih naprav na lesno biomaso, ki ne dosegajo predpisanih 
emisijskih standardov, 

- izogibati se umeščanju novih kurilnih naprav na lesno biomaso na območja poselitve, ki so na 
onesnaženost zunanjega zraka posebej občutljiva (stanovanjska pozidava, območja za zdravstveno 
dejavnost). 

 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Prebivalstvo in materialne dobrine 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
Kulturna dediščina 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Vetrna energija 
 
Strateške usmeritve za umeščanje VE: 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za posamezne registrirane enote kulturne dediščine 
bodo podani na ravni presoje državnega prostorskega načrta. Pri prostorskem načrtovanju, projektiranju in 
izgradnji je potrebno posebno pozornost nameniti enotam kulturne dediščine, navedenim v poglavju 8.1.8. 
Na območjih posameznih vetrnic in spremljajoče infrastrukture bo predvidoma treba opraviti predhodne 
arheološke raziskave.  
 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo vetrne elektrarne izogniti zavarovanim območjem in 
objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti dediščine. Če to 
ni možno, je treba upoštevati varstven režim in usmeritve, da se vpliv prepreči oziroma ustrezno zmanjša.  
 
Ocenjeno je, da so pri umeščanju posameznih vetrnic prilagajanja (izogibanja) posameznim objektom in 
območjem dediščine zaradi sorazmerno velikega manevrskega prostora usklajevanja oz. optimizacije 
možna. Za omilitev vplivov na podobo dediščine v širšem prostoru se upošteva splošne omilitvene ukrepe 
za varstvo krajine (glej poglavje Krajina). 
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Hidroenergija 
 
Strateške usmeritve za umeščanje hidroelektrarn: 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo lokacije mHE in HE izogniti enotam kulturne dediščine, 
rešitve pa morajo ohranjati varovane lastnosti tangiranih enot kulturne dediščine z upoštevanjem njihovih 
pravnih režimov varstva oz. Odloke o zavarovanju, v primeru tangiranja kulturnih spomenikov.  

 
Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med 
gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne 
smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in 
telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.  

 
V okviru podrobnejšega načrtovanja hidroelektrarn in pripadajoče infrastrukture bodo potrebne predhodne 
arheološke raziskave, po potrebi tudi prilagoditve rešitev prostorskega akta, zaščitna izkopavanja in 
prezentacijo ostalin na mestu odkritja.  
 
Sončna energija 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da je potrebna vsakokratna 
presoja sprejemljivosti umeščanja sončnih elektrarn na oz. v enote kulturne dediščine in njihova vplivna 
območje ter da so zagotovljene takšne tehnične rešitve, da varovane lastnosti tangirane kulturne dediščine 
ne bodo v ničemer prizadete.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Sončna energija 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje sončnih 
kolektorjev oziroma koncentratorjev na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova vplivna 
območja ne bo dopustno oz. predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in zagotavljanje takšne tehnične 
rešitve, da varovane značilnosti dediščine ne bodo v ničemer prizadete.  
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
 
Krajina 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Vetrne elektrarne 
 
Strateške usmeritve za umeščanje VE: 
Posamezne vetrne elektrarne naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na krajinsko prepoznavna 
območja in izjemne krajine. Prav tako naj se pri izboru lokacije izogiba vidno izpostavljenim legam 
(predvsem če so vetrnice v "prvem planu" najbolj frekvenčnih gledišč), naravno ohranjenim krajinam in 
odprti krajini (travnati, skaloviti).  

 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v potencialna 
območja za vetrne elektrarne je potrebno upoštevati: Na lokacijah, kjer so robni deli izjemnih krajin zajeti v 
potencialna območja za vetrne elektrarne, zaradi izkoriščanja prostora z ugodnimi vetrovnimi razmerami, je 
treba posebno pozornost nameniti podrobnejšemu umeščanju vetrnic v prostor. Ukrepi se nanašajo na 
optimizacijo umestitve posameznih objektov in naprav za izkoriščanje vetrne energije oz. spremljajoče 
infrastrukture znotraj posameznih potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn v naslednjih fazah 
načrtovanja na način, da bodo v čim večji meri ohranjene prepoznavne krajinske značilnosti znotraj 
posameznih območij ter da bodo spremembe krajinske slike čim manjše oz. take, da bo krajinska podoba 
območij z vetrnimi elektrarnami čim bolj skladna.  
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Splošni omilitven ukrepi za umeščanje VE: 
 
1. Kakovost krajine: 
- Vetrnih elektrarn naj se ne umešča v krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 

ravni in v območja izjemnih krajin. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v bližino teh območij se izvede 
analizo vidne spremembe prostora in izvede ustrezne prilagoditve. Ohranja se vse značilne poglede na 
ali iz teh območij. 

- Krajina z večjo stopnjo biotske pestrosti in naravne ohranjenosti je za umestitev vetrnih elektrarn bolj 
ranljiva, umeščanju v ta območja naj se izogiba. 

 
 
 
2. Merilo: 
- Pri obsegu, številu, velikosti in razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva merilo prostora. Prostor 

krajin večjega merila je manj ranljiv za postavitev vetrnih elektrarn kot prostor krajin manjšega merila, 
kjer vetrne elektrarne lahko postanejo prepoznavne in opazne prostorske dominante in so v kontrastu z 
drobno strukturiranimi krajinskimi značilnostmi. 

- Ohranja in upošteva naj se funkcionalna območja in merilo manjših naselij, vasi in zaselkov, kjer bi 
merilo vetrnih elektrarn lahko uničila obstoječa prostorska razmerja. 

- Išče naj se take lokacije, ki omogočajo postavitev skupine vetrnih elektrarn kot ene enote. Izogiba naj se 
postavljanju razpršenih posamičnih elektrarn na večje razdalje. 

 
2. Relief: 
- Pri izbiri lokacije naj se upošteva širše reliefne in topografske značilnosti območja. Odprta krajina z 

zaobljenimi, blagimi reliefnimi prehodi ali krajina ravnin in manjše krajinske pestrosti, brez izrazitega 
karakterja je za postavitev vetrnih elektrarn manj ranljiva kot pestra krajina z drobno členjenimi 
strukturami in manjšo stopnjo odprtosti.  

- Pri umeščanju vetrnih elektrarn naj se upošteva odprtost/prehodnost oz. zaprtost/neprehodnost prostora, 
ki se ustvarja predvsem z izoblikovanostjo površja in pojavnostjo vegetacije, še posebno v prostoru 
večjega merila, kjer reliefne in vegetacijske mase pridejo bolj do izraza. Take krajine ustvarjajo več 
možnosti ustvarjanja zaslona in uteži vetrnim elektrarnam ter večjo vpetost spremljevalne infrastrukture 
ter dostopnih poti v prostor. 

 
3. Strukturne značilnosti in krajinske prvine: 
- Upošteva naj se strukturne značilnosti prostora. 
- Nova prostorska razmerja zaradi vnosa novih struktur – vetrnih elektrarn naj se vzpostavlja z 

upoštevanjem obstoječih prostorskih struktur (polja, živična vegetacija ipd.) in smeri (linije vodotokov, 
cest, gozdnega roba ipd.) ter pokrovnosti tal (masa gozda ipd.) tako, da nove strukture dopolnjujejo 
in/ali nadgrajujejo obstoječe. Krajine brez posebne kompleksnosti in z enostavno krajinsko zgradbo 
čistih prostorskih smeri so ustreznejše za umeščanje vetrnih elektrarn kot kompleksne krajine z 
nepravilnimi in bolj členjenimi strukturami.  

 
4. Urbanizirana območja: 
- Urbanizirana območja z večjo stopnjo degradiranosti značilnih prostorskih struktur so za umestitev 

vetrnih elektrarn praviloma primernejša. Za umestitev vetrnih elektrarn naj se izkoristi območja 
obstoječih poslovnih con, industrijskih obratov, razvrednotenih območij kopov in deponij ter območja 
vzdolž prometne infrastrukture ipd. 

- Zagotavlja naj se skladna razmerja med vetrnimi elektrarnami in urbanimi predeli. 
- Izogiba naj se vzpostavljanju novih struktur na območjih, ki so že prenasičena. 
 
 
5. Vidnost: 
- Izrabi naj se nagibe in reliefne strukture (pobočja, grebene, gorske hrbte ipd.) za usmerjanje in/ali 

zakrivanje pogledov, npr.: vetrna elektrarna na slemenu nad vbočenim pobočjem je vidno bolj 
izpostavljena kot vetrna elektrarna na slemenu nad izbočenim površjem ipd. Vetrne elektrarne naj se ne 
umešča na višje ležeča in izpostavljena območja, ki v širšem prostoru predstavljajo pomembne 
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prostorske dominante (izpostavljen hrib, sleme, reliefni rob, sredina doline…). Upošteva naj se vidna 
izpostavljenost območij. Ohranja naj se za prostor značilne poglede predvsem iz frekventnih točk 
zadrževanja (razgledne točke, ceste, naselja ipd.). 

 
6. Oblikovanje: 
- Med različnimi dimenzijami vetrnih elektrarn, ki se ponujajo na trgu, se izbere tiste, ki najbolj ustrezajo 

merilom prostora (grobo/drobno členjena krajina) in reliefnim značilnostim območja (dolina, hrib, 
pobočje, reliefni rob, sleme), v katerega se jih umešča.  

- Upošteva naj se sodobne oblikovne možnosti in rešitve ter uporablja rešitve prilagojene prostorom v 
katere so nameščene (npr. valjaste turbine nad cestami). 

- Objekti pod vetrnimi elektrarnami in ostala spremljajoča infrastruktura (transformatorske postaje ipd.) 
naj v prostoru ne bo moteča, naj bo kolikor je le mogoče majhna, grajena enostavno in oblikovana 
kakovostno v skladu s stavbarskimi značilnostmi območja ali v skladu s sodobnimi oblikovalskimi 
smernicami. 

- Upoštevanje kompozicije in odnosov vetrnih elektrarn ena napram drugi, skupina napram skupini ter 
napram izbranemu območju glede na: pogled od blizu/daleč, gručasta/razpršena, pravilna/nepravilna 
razmestitev, velike/majhne, barvne/brezbarvne, učinek pogleda s horizonta glede na tip razmestitve.  

- Pri razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva naslednja izhodišča izhajajoč iz reliefnih značilnosti: 
- pravilna in/ali linearna razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za prostor za katerega so značilne 

večje dimenzije, odprtost, preglednost in pravilna strukturiranost; 
- nepravilna in/ali gručasta razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za členjeno, valovito krajino; 
- razmestitev s stopnjevanjem je ugodna, kadar se vetrne elektrarne umeščajo na poudarjene 

prostorske poteze (iztek grebena preko pobočja na ravnino). 
- Upošteva se jasnost pogleda na vetrne elektrarne. 
 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v potencialna 
območja za vetrne elektrarne je treba upoštevati (vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območij za 
izkoriščanje vetrne energije, avgust 2015): 
 
1. Porezen - Podbrdo 

- na območju Porezna, Podporezna in v dolini Bače se ohranja celovitost območij samotnih kmetij, 
stojišča VE se umešča v največji možni oddaljenosti od posameznih kmetij; 

- posege se načrtuje v čim večji oddaljenosti od zaselkov Porezen, Kuk, Znojile, Stržišče, Kal, Trtnik 
in Davča; 

- upošteva se vidno izpostavljenost reliefnih oblik, kot so vrhovi in grebeni Porezna ter 
izpostavljenost osrednjih delov doline Bače, upošteva se tudi mesta najpogostejšega opazovanja in 
najzanimivejših pogledov na in iz Davče, stojišča VE se umešča na način, da je doseženo 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
2. Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh 

- ohranja se celovitost območij samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni oddaljenosti 
od njih; 

- na območju Podvolovljek, Črnivec, Poljana, Ravne pri Šmartnem, Tirosek se zagotovi čim večji 
odmik od stanovanjskih objektov; 

- upošteva se vidno izpostavljenost vrhov Ojstri Vrh, Plešivec, Kašni vrh in Kunšperski vrh, stojišča 
VE se načrtuje izven območij vrhov oz. se jih umešča na način, da je doseženo kompozicijsko 
ravnotežje v prostoru; 

- posege se načrtuje izven najpogostejših mest opazovanja in najzanimivejših pogledov na in iz 
območja Velike planine ter na in iz območja Šmiklavža pri Gornjem Gradu; 

- jugovzhodni del območja deloma sega v krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni: Zadrečka dolina, zato je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti posebno 
pozornost, podobno velja za (iz Ljubljanske kotline) vidno zelo izpostavljeno jugozahodno pobočje 
Kranjske rebri. 

 
3. Špitalič - Trojane - Motnik 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se posebno pozornost nameni drobno členjeni kmetijski krajini in 
prostorski razglednosti planot, pobočij in slemen; 
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- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni oddaljenosti 
od samotnih kmetij; 

- zagotovi se čim večji odmik od objektov na območju zaselkov Veliki in Mali Raven, Reber, Nova 
Reber, Veliki Rovt, Srobotno, Vrh, Liplje, Selce, Gabrje pod Špilkom, Gorenje, Prvine, 
Bršlenovica, Podzid, Hribi, Jelševica ter Zajasovnik; 

- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti Motniške 
in Radomljške doline (poselitvena območja, območja kulturne dediščine). 

 
4. Mrzlica 

- območje je vidno izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna izpostavljenost čim 
manjša, umešča se manjše VE, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko 
ravnotežje v prostoru; 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni oddaljenosti 
od njih in naselja Pongrac. 

 
5. Golte 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni oddaljenosti 
od njih; 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov, stojišča 
VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
6. Črni vrh - Zaloška planina 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni oddaljenosti 
od njih; 

- VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 

7. Velika gora 
- zagotovi se čim večji odmik od zaselkov Betonovo in Kržeti ter od naselij Mali Log, Retje, Hrib-

Loški Potok; 
- upošteva se drobno členjenost kulturne krajine, pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno 

pozornost nameniti ohranjanju značilnosti poselitvenih območij in območij kulturne dediščine ter 
spremembo vidne zaznave prostora z območja Loškega potoka in Cerkniškega polja prepoznavnim 
na državni ravni, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v 
prostoru. 

 
8. Novokrajski vrhi 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lisac (na območju Republike Hrvaške) ter naselij Sušak in 
Fabci; 

- ohranja naj se funkcionalna območja naselij. 
 
9. Hrpelje - Slope - Mrše 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Artviže, Rodik, Slope, Brezovica, Gradišica, Britof, Rožice, 
Tublje pri Hrpeljah; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- ohranja naj se značilne poglede na in iz območja in objektov zavarovane kulturne dediščine. 

 
10. Senožeška brda 

- zagotovi se čim večji odmik od zaselka Otošče ter vasi Laže in Volče; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov ter vasi 

in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, Čepno, Gornja 
Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča VE se načrtuje na način, 
da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov ter vasi 
in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, Čepno, Gornja 
Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča VE se načrtuje na način, 
da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 
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11. Grgar - Trnovo 
- zagotovi se čim večji odmik od naselij Voglarji, Podgrad, Most, Sedovec in Zagorje; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in zgoraj 

omenjenih naselij, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v 
prostoru. 

 
12. Banjšice - Lokovec 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lokovec, Murovci, Bahovče in Petrovti; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se ohranja kakovostne značilnosti krajine in upošteva 

razglednost iz vrhov in grebenov, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
Hidroelektrarne 
 
Male hidroelektrarne: 
Prednostno se nove mHE umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne infrastrukture, namenjeni 
zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka.  
 
Velike hidroelektrarne: 
Za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba upoštevati predvsem sledeče usmeritve:  
- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin (npr. 

ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin (npr. prodišč, 
obrežne vegetacije); 

- oblikovanje brežin Save oz. Mure z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora (reliefno 
oblikovanje in zasaditve) in omogočanjem rekreacijske rabe prostora ob zajezitvah; 

- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov Save oz. Mure;  
- rekreacijske ureditve;  
- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v okoliško krajino in 

naselja; 
- skrbno načrtovanje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim hitrejšo sanacijo 

razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi ukrepi; 
- vzdolž Save ureditev gramoznic kot naravovarstveno pomembnih habitatov (mokrišč in ojezeritev s 

stenami za gnezdenje ptic) in delno kot rekreacijskih vodnih površin (ribolov, rekreacija ob vodi); 
- v primeru Save pri vzpostavitvi novo urejenih kmetijskih zemljišč na nadvišanem terenu ohraniti 

osnovne značilnosti parcelne strukture in krajinske slike (členjenost parcel z mrežo poti, živice med 
večjimi parcelami ipd.), kar je še posebej pomembno na območjih kulturne dediščine in na vplivnih 
območjih dediščinskih objektov (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče); 

- na Muri se dopusti dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo podzemne vode in hkrati ohrani 
obstoječe značilnosti brežin. Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana 
ali posega, za kar je zadolžen pripravljavec prostorske in projektne dokumentacije in investitor. 

 
Sončne elektrarne 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po posameznih enotah 
urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno nameščati sončne 
elektrarne le na objekte ali na način, vključno s sončnimi koncentratorji, da to ne bo samostojna prostorska 
ureditev v krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. infrastrukturnega, industrijskega objekta, 
sanacije degradiranih območij).  
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
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1.10 Monitoring 

Kazalniki za spremljanje vpliva AN OVE na okolje so predlagani na podlagi izsledkov okoljske presoje. 
Kazalnike preverja pripravljavec AN OVE - Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za energijo. Podatke 
o stanju kazalnikov se preverja na pet let. 
 
Izvaja naj se spremljanje sledečih kazalnikov: 

• Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene 
• Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda 
• Količinsko stanje podzemnih voda 
• Fragmentacija habitatov 
• Delež urejenih prehodov za ribe na objektih mHE in HE 
• Stanje ogroženih in evropsko pomembnih vrst rib  
• Izpusti toplogrednih plinov 
• Izpusti delcev v zrak 
• Število izdanih energetskih dovoljenj  
• Subvencije v energetiki 

1.11 Sklepna ocena 

V postopku celovite presoje vplivov na okolje je ugotovljeno, da so vse skupine ukrepov iz AN OVE 
ocenjene kot sprejemljive. Glede na presojane okoljske vidike sta se kot najbolj problematični tehnologiji 
izkazali veter in voda, sledijo tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu. Tehnologije OVE v 
prometu in splošni ukrepi so ocenjeni kot pozitivni, oziroma, da ne bodo vplivali na okolje.  
 
V AN OVE sta predstavljeni dve varianti, ki sta bili tudi celovito okoljsko presojani. Varianti se razlikujeta 
v razmerju, ki ga bodo prispevale vetrne in sončne elektrarne. V varianti 1 (REF-SE) je predviden pospešen 
prodor sončnih elektrarn, v varianti 2 (REF-VE) pa pospešen prodor vetrnih elektrarn. Obe tehnologiji sta 
sicer zastopani v obeh variantah, razlika pa je v predvideni inštalirani moči z naslova VE in SE: 

• V varianti 1 (REF-SE) je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 153 MW sončnih elektrarn, 
do leta 2030 pa 651 MW. Po varianti 1 je do leta 2020 predvidena dodatna izgradnja 52 MW 
vetrnih elektrarn, do leta 2030 pa 231 MW.  

• V varianti 2 (REF-VE) je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 102 MW vetrnih elektrarn, 
do leta 2030 pa 411 MW. Po varianti 2 je do leta 2020 predvidena dodatna izgradnja 55 MW 
sončnih elektrarn, do leta 2030 pa 305 MW.  
 

V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo ugotovljeno, da sta obe varianti sprejemljivi, bolj 
skladna z okoljskimi cilji pa je varianta1, ki predvideva pospešen predor sončnih elektrarn. 
 
Izdelovalci okoljskega poročila ugotavljamo, da je Akcijski načrt za obnovljive vire energije za 
obdobje 2010–2020 (april 2017) sprejemljiv4 ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 
 
 

                                                      
4 Da bi bil dosežen cilj AN OVE, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje HE, za katere obstaja verjetnost, da bo 
njihov vpliv na okolje ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te HE vpliv na naravo ocenjen kot bistven, bo treba izvesti 
postopek prevlade javnega interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave. 
Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po izvedeni natančni 
presoji posameznih projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne rešitve na nivoju DPN ne 
obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov. Prav tako obstaja verjetnost, da pri izgradnji 
nekaterih HE ne bo možno preprečiti poslabšanja ekološkega stanja voda. V teh primerih bo presoja izvedena na ravni 
prostorskega akta ter ob uporabi določb 56. člena Zakona o vodah. Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh postopkov 
odločeno, da se energetski potencial zaradi navedenega ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali 
projekt celo ne bo izveden, zaradi česar cilj AN OVE ne bo dosežen. 
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2. UVOD 

2.1 Splošno 

V Okoljskem poročilu je izvedena celovita presoja vplivov na okolje za Akcijski načrt za obnovljive vire 
energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017), ki je bil izdelan aprila 2017. 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije se uvršča med programe, ki imajo pomemben vpliv na okolje, 
zato je treba v skladu z Direktivo 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje, 
pred njegovim sprejemom, v postopku celovite presoje vplivov na okolje presoditi posledice vplivov v AN 
OVE načrtovanih ukrepov na okolje in se opredeliti do tistih, ki so zaradi vplivov na okolje ter neskladnosti 
z okoljskimi cilji nesprejemljivi. Direktiva 2001/42/ES od držav članic zahteva, da se opredelijo in 
posvetujejo tudi o čezmejnih učinkih načrtovanja planov in programov. 

2.2 Opis poteka celovite presoje vplivov na okolje 

Skladno z odločbo Ministrstva, pristojnega za okolje (št.: 35409-128/2014/10, z dne 6.10.2014) je treba za 
posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 izvesti postopek celovite 
presoje vplivov na okolje (v nadaljevanju: CPVO). V okviru postopka je treba izvesti tudi presojo 
sprejemljivosti po predpisih o ohranjanju narave (v nadaljevanju: Dodatek za varovana območja).  

Namen obeh presoj je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati aktivnosti, ki imajo lahko bistvene 
škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, s čimer se uresničujejo načela 
trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V postopku presoje vplivov na okolje se vplivi ugotavljajo 
na podlagi okoljskega poročila, ki ga mora zagotoviti pripravljavec programa, torej Ministrstvo za 
infrastrukturo. Postopek vodi Ministrstvo, pristojno za okolje. V njem je zagotovljeno tudi sodelovanje 
vseh resorno pristojnih državnih organov in organizacij ter obveščanje in sodelovanje javnosti. 
 
V okoljskem poročilu je definirano stanje okolja, opredeljeni so relevantni okoljski cilji, merila vrednotenja 
in kazalniki ter način upoštevanja omilitvenih ukrepov pri pripravi programa. Osnovo za opredelitev 
relevantnih okoljskih ciljev so predstavljali nacionalni in evropski strateški dokumenti. Izbrana so takšna 
merila vrednotenja in metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov izvajanja programa na okolje, da so 
lahko v čim večji meri ugotovljeni in ustrezno ovrednoteni pomembni vplivi programa na doseganje 
okoljskih ciljev.  
 
V tem Okoljskem poročilu so skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje opredeljeni, opisani in ovrednoteni vplivi izvedbe AN OVE na 
okolje (naravne vire, zrak, vode, podnebne dejavnike), ohranjanje narave, kulturno dediščino, krajino, 
zdravje ljudi ter prebivalstvo in materialne dobrine, prav tako sta presojana referenčna scenarija (vetrni in 
sončni scenarij). Pri ugotavljanju kumulativnosti so upoštevani programi na državni ravni in kumulativni 
vplivi med različnimi vidiki okolja, kumulativnost s plani in posegi pa se bo presojala na hierarhično nižjih 
nivojih planiranja. Kot poseben dokument je priložen Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana 
območja. 
 
V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo v fazi vsebinjenja izdelano poročilo z naslovom 
"Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila za posodobljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za 
obdobje 2010–2020". V fazi vsebinjenja je uporabljen Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 
2010–2020, ki je bil izdelan decembra 2014 in posodobljen 14. februarja 2015. V tem poročilu so 
opredeljeni: 

• okoljski cilji programa glede na značilnost programa, zlasti njegovo območje in vsebino; 
• merila vrednotenja, ki lahko predstavljajo stopnje odstopanja od kazalcev stanja okolja, stopnje 

doseganja varstvenih ciljev ali druga merila, ki zagotavljajo ustrezno vrednotenje vplivov; 
• relevantna okoljska področja, ki se jih presoja; 
• metodologija ugotavljanja vplivov. 
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Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila so posredovana v mnenje pristojnemu ministrstvu, ki je zaprosilo 
za mnenja relevantna resorna ministrstva. Mnenje na Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila so 
posredovali: 
• Ministrstvo za okolje in prostor, Sektor za celovito presojo vplivov na okolje (mnenje št. 35409-

128/2014/15, z dne 22. 5. 2015). 
• Ministrstvo za zdravje, Direktorat za javno zdravje (mnenje št. 354-57/2014-8, z dne 18. 5. 2015). 
• ZRSVN, Osrednja enota (mnenje št.8-II-202/2-O-14/TKo, z dne 14. 5. 2015). 
• ARSO (mnenje št. 35001-482/2014, z dne 25. 5. 2015). 
 
Po prejemu mnenj so bila Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila dopolnjena (dopolnitev maj 2015).  
 
V času priprave okoljskega poročila je AN OVE postopno dopolnjevan. Zadnja dopolnitev AN OVE je bila 
aprila 2017. 
 
Med postopkom celovite presoje vplivov na okolje je bilo ugotovljeno, da izvajanje AN OVE verjetno ne 
bo imelo pomembnega čezmejnega okoljskega vpliva.  
 
Faze celovite presoje vplivov na okolje so razvidne iz tabele 1. 
 
Tabela 1: Predvidene faze v postopku celovite presoje vplivov na okolje  

Zap. št. Faza postopka CPVO  
1 Preverjanje planov in programov  
2. Izhodišča za izdelavo okoljskega poročila  
2.1 Pregled okoljskih ciljev in standardov ter zunanjih vplivov na izvedbo programa 
2.2 Določitev okoljskih ciljev presojanja ter kazalcev doseganja teh ciljev 
2.2  Vključitev ministrstva, pristojnega za okolje, in relevantnih nosilcev urejanja prostora v fazo vsebinjenja 
2.3 Pričetek postopka čezmejne presoje (po potrebi) 
3. Okoljsko poročilo za v mnenje 
3.1 Pregled podatkov o okolju ali delih okolja, na katera vpliva program  
3.2 Analiza vplivov na okolje 
3.3 Vrednotenje vplivov na okolje 
3.4 Predlog omilitvenih ukrepov in spremljanja stanja 
3.5 Izdelava Okoljskega poročila in dopolnitev AN OVE z omilitvenimi ukrepi iz Okoljskega poročila 
4. Dopolnitev in razgrnitev Okoljskega poročila 
4.1 Pridobivanje mnenj ministrstva, pristojnega za okolje, in relevantnih nosilcev urejanja prostora  
4.2 Dopolnitev Okoljskega poročila v skladu z mnenji 
4.3 Javna razgrnitev in javna predstavitev  
4.4 Stališča do pripomb 
5. Dopolnitev AN OVE in Okoljskega poročila po javni razgrnitvi (glede na sprejeta Stališča do pripomb) 
6. Pridobivanje mnenj nosilcev urejanja prostora (medresorsko usklajevanje)  
7. Pridobitev odločbe MOP 
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3. PREDSTAVITEV AN OVE 

3.1 Opis AN OVE 

Podatki o presojanem načrtu so v tabeli 2. 
 
Tabela 2: Ključna dejstva o presojanem načrtu 
 
Odgovornost: Ministrstvo za infrastrukturo 
 
Ime programa: Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (AN-OVE) (posodobitev 2017) 
 
Datum izdelave: april 2017 
  
Postopek odločanja: predlog sprejme vlada 
 
Namen programa: povečanje oskrbe z energijo iz obnovljivih virov energije in zmanjšanje učinkov na okolje 
 
Razlog za pripravo: izpolnitev obveznosti, da bomo do leta 2020 dosegli najmanj 25 % delež OVE v rabi bruto 
končne energije  
 
Predmet: izvajanje ukrepov evropske energetske politike (Direktiva 2009/28/ES) 
 
Obdobje načrtovanja: 2010 do 2020  
 
Območje: Republika Slovenija 
 

 
AN OVE obsega: 
1. nacionalno politiko obnovljivih virov energije, 
2. pričakovano rabo bruto končne energije v obdobju 2010 – 2020, 
3. cilje in usmeritve glede obnovljivih virov energije, 
4. ukrepe za doseganje zavezujočih ciljnih deležev obnovljivih virov energije, 
5. ocene prispevka posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev obnovljivih virov energije in ocene 

stroškov izvedbe ukrepov, vplivov na okolje ter na ustvarjanje delovnih mest. 
 
Pri izvajanju ukrepov se upoštevajo okoljski cilji na področju voda, biotske raznovrstnosti, okolja in 
kulturne dediščine, ki jih je treba upoštevati pri načrtovanju namenske rabe prostora z državnimi in 
občinskimi prostorskimi akti. Načelno se prednostno usmerja projekte za izkoriščanje OVE zunaj 
varovanih območij. Vendar pa je za doseganje zastavljenih ciljev glede OVE, ki so na minimalni ravni, 
potrebno izkoristiti tudi OVE na varovanih območjih, zato so predvideni tudi projekti na območju 
NATURA 2000.  
 
Cilji in ukrepi AN OVE so vpeti v naslednje cilje slovenske energetske politike za obnovljive vire energije: 
1. zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov 

energije v prometu do leta 2020, 
2. do leta 2030 doseči vsaj 27% delež obnovljivih virov energije v bruto končni rabi energije, 
3. ustaviti rast porabe končne energije na 5,1 mio toe in rast primarne energije na 7,1 mio toe5 do leta 

2020, 
4. uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot razvojne prioritete 6, 
5. dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje7; 

                                                      
5 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020, Vlada RS, maj 2015 (AN URE 2014-2020) 
6 Energetski zakon, EZ-1, Uradni list. l. RS, št. 17/2014, OP TGP-2020, Strategija Europa 2020. 
7 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, Vlada Republike Slovenije, julij 2010 (AN OVE 
2010-2020). 
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6. prispevati k doseganju ciljev energetske politike na področju zanesljivosti, konkurenčnost in okolja, 
opredeljenih v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/2014). 

 
Cilji slovenske energetske politike za obnovljive vire energije izhajajo iz potreb po večji uporabi energije iz 
obnovljivih virov in energetski učinkovitosti zaradi izpolnjevanja zahtev po zmanjšanju emisij toplogrednih 
plinov. Prav tako ima izpolnjevanje teh ciljev slovenske energetske politike pomembno vlogo pri 
spodbujanju zanesljivosti oskrbe z energijo in tehnološkega razvoja in inovacij ter zagotavljanju možnosti 
za zaposlovanje in regionalni razvoj, zlasti na podeželskih in odročnih območjih. Prednosti večje 
samooskrbe z energijo in priložnosti za gospodarsko rast in delovna mesta, ki jih prinašajo naložbe v 
lokalne obnovljive vire energije, so v Skupnosti prepoznane prednosti razvoja trga za obnovljive vire 
energije. 
 
Obveznost Slovenije, da zagotovi 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije izhaja iz 
cilja Skupnosti (ta znaša 20 %), ki je bil preveden v posamezne cilje za vsako državo članico ob ustreznem 
upoštevanju poštene in ustrezne porazdelitve, različnih izhodišč in potencialov držav članic, vključno z 
obstoječim deležem energije iz obnovljivih virov in naborom energetskih virov. 
 
Nasprotno pa je 10 % cilj za energijo iz obnovljivih virov v prometu določen na enaki ravni za vse države 
članice z namenom, da se zagotovita usklajenost specifikacij za goriva, namenjena uporabi v prometu, in 
njihova razpoložljivost. Ker je trgovanje z gorivi, namenjenimi uporabi v prometu, enostavno, bo 
Slovenija, ki ima glede na stanje tehnike manj ustreznih virov, pridobivala biogoriva za promet drugod. 
Tehnike za proizvodnjo tekočih goriv iz lesne biomase (goriva 2. ali 3. generacije) še niso na trgu dostopne 
na način, ki bi omogočal Sloveniji izkoriščanje tega potenciala obnovljivih virov v večjem obsegu. 

3.1.1 Cilji in podcilji AN OVE 

V posodobljenem AN OVE so obravnavani ukrepi slovenske energetske politike za doseganje naslednjih 
ciljev: 
 
Skupna vrednost vseh treh sektorskih cilje (ogrevanje in hlajenje, električna energija in promet) v, vključno 
z načrtovano uporabo prožnostnih mehanizmov, mora biti najmanj enaka pričakovani količini energije iz 
obnovljivih virov, katere delež je za Slovenijo v letu 2020 enak 25 %. 
 
1. Cilj AN OVE: Ciljni delež OVE do leta 2020 – zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v 
končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov energije v prometu - bo dosežen na podlagi izvajanja 
ukrepov za doseganje naslednjih podciljev z: 
• 38,6 % deležem iz proizvodnje električne energije iz OVE 
• 34,5 % deležem proizvodnje toplote iz OVE 
• 10,1 % deležem OVE v prometu 
 
Izvedbeni ukrepi za doseganje podciljev iz skupine 1. cilja AN OVE se ločijo glede na tehnologijo v tri 
skupine, te pa na več podskupin: 
• 1. Tehnologije OVE za električno energijo: 1a Hidroenergija, 1b Sončna energija, 1c Vetrna energija, 

1d Biomasa. 
• 2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu: 2a Geotermalna energija, 2b Sončna energija, 2c 

Biomasa, 2d Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk. 
• 3. Tehnologije OVE v prometu: 3a Bioetanol/bio-ETBE iz uvoza, 3b Biodizel iz uvoza, 3c Obnovljiva 

električna energija. 
 
2. Cilj AN OVE: povečanje deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in 
nadalje bo doseženo na podlagi izvajanja ukrepov za doseganje naslednjih podciljev: 
• zagotoviti ugodno upravno okolje za umeščanje tehnologij OVE v prostor 
• zagotoviti ugodno ekonomsko okolje za povečanje rabe tehnologij OVE 
 
Izvedbeni ukrepi za doseganje podciljev iz skupine 2. cilja AN OVE štejejo za horizontalne administrativne 
ukrepe in se nanašajo na dve skupini: 
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• 4a Izboljšanje zakonodajnega okvira v zvezi z OVE ter izboljšanje upravnega podpornega okolja. 
• 4b Izboljšanje ekonomskega podpornega okolja s finančnim spodbujanjem uporabe energije iz 

OVE. 

3.1.2 Zagotavljanje ukrepov za doseganje 1. cilja AN OVE 

3.1.2.1 Tehnologije OVE za električno energijo 

Na področju električne energije se AN OVE-2010 ne izvaja ustrezno. Kljub zaostajanju za ciljem v 
obdobju 2010–2015 so bili znatno preseženi vsi v AN OVE načrtovani finančni okvirji za spodbude 
proizvodnji električne energije iz OVE. Zato bo nadaljnje spodbujanje s podporno shemo v obdobju 2016–
2020 možno le v zelo omejenem obsegu. V obdobju do leta 2015 so bile projekcije AN OVE-2010 
presežene samo na področju razvoja sončnih elektrarn, znatno pa zaostaja izvajanje načrta pri izgradnji 
hidroelektrarn in vetrnih elektrarn.  
 
Hidroelektrarne nad 10 MW: Med tehnologijami za proizvodnjo električne energije iz OVE imajo velike 
HE vrsto prednosti:  

− energetske koristi: ustrezen delež električne energije iz hidroelektrarn izboljšuje obratovalne 
parametre elektroenergetskega sistema Slovenije, saj so vir za proizvodnjo vršne energije in nudijo 
tudi sistemske storitve, zlasti rezervno moč in regulacijo frekvence ter napetosti v omrežju in s tem 
ustrezno dopolnjujejo manj prilagodljivo proizvodnjo iz jedrske elektrarne in termoelektrarn na 
trdna goriva. Omogočajo tudi večje vključevanje ostalih elektrarn na OVE v elektroenergetski 
sistem v prihodnje, elektrarn katerih proizvodnja je bistveno manj prilagodljiva. HE imajo 
pomembno vlogo pri povezovanju regionalnih elektroenergetskih omrežij v med regionalne 
elektroenergetske interkonekcije. Veljavna Resolucija o Nacionalnem energetskem programu 
posebej poudarja tudi pomen izgradnje HE pri zagotavljanju strateške zanesljivost pri oskrbi z 
električno energijo ob izrednih ekonomskih ali političnih razmerah in zaradi diverzifikacije virov; 

− ekonomske koristi: velike HE se med vsemi tehnologijami za proizvodnjo električne energije 
uvrščajo med stroškovno najbolj učinkovite (Vir: Energy technology prospectives 2015, IEA, 
2015). Pričakovani so tudi veliki makroekonomski učinki na gospodarsko aktivnost in posledično 
na javne finance, povezani z izgradnjo in delovanjem HE (Vir: UMAR, Ocena učinkov gradnje 
hidroelektrarn na Savi na javne finance, 2015).  

 
Zaradi zgoraj navedenega posodobljeni AN OVE daje poseben poudarek velikim HE in predvideva 
pospešeno izgradnjo novih HE, vseh realno izvedljivih projektov do leta 2030 ob upoštevanju vseh 
potrebnih postopkov okoljske presoje. 
 
Stanje postopkov umeščanja hidroelektrarn v prostor je naslednje: 

− Uredba o državnem prostorskem načrtu za območje hidroelektrarne Mokrice (Uradni list RS, št. 
69/13)  je bila sprejeta avgusta 2013; 

− Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za območje HE Hrastje–Mota na Muri je Vlada RS 
sprejela 16. 5. 2013. Postopek je v teku. 

− Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na 
srednji Savi je Vlada RS sprejela 22. 8. 2013. 

− Pobudo za pripravo DPN za umeščanje HE na Ljubljanskem in Litijskem delu reke Save je 
Ministrstvo za infrastrukturo  podalo 24. 3. 2014; Sklep o izdelavi DPN še ni sprejet. 

 
V AN OVE vključene lokacije za izgradnjo HE do leta 2020 so (tabela spodaj): 

− na reki Savi: dokončanje izgradnje HE Brežice, izgradnja HE Mokrice8. 
 
Skupna moč navedenih planiranih elektrarn je 71 MW. Glede na negotovosti pri nadaljnjih postopkih 
presoje okoljske sprejemljivosti HE Mokrice, je končna skupna moč hidroelektrarn, zgrajenih do leta 2020 
od 41 do 71 MW. V primeru izgradnje HE samo v obsegu 41 MW, pravno obvezujoči 25-odstotni ciljni 

                                                      
8 Ker obstaja velika verjetnost, da dokončanja HE Mokrice ne bo mogoče zagotoviti do leta 2020, bo potrebno AN OVE dopolniti z 
aktivnostmi za pospešitev izvedbe drugih ukrepov AN OVE, ki so bili sicer predvideni za izvedbo v obdobju 2020-2030, 
prednostno bodo pri tem upoštevani ukrepi v sektorjih daljinsko ogrevanje in industrija, ter drugi stroškovno učinkoviti ukrepi.  
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delež OVE v letu 2020, s tem programom ne bo dosežen, temveč bo delež ove znašal le 24,8 %. Da bo 
dosežen cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje HE, za katere obstaja verjetnost, da bo njihov vpliv 
na naravo ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te HE vpliv na okolje ocenjen kot bistven, bo treba izvesti 
postopek prevlade javnega interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja 
narave. Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po 
izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge 
alternativne rešitve na nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov. 
Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh postopkov odločeno, da se energetski potencial na tem območju ne 
bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali projekt celo ne bo izveden. Obstaja tudi verjetnost, 
da zaradi trajanja postopka, projekt ne bo izveden do leta 2020. 
 
Potencialne lokacije za izgradnjo HE med 2020 in 2030 so opredeljene v spodnji tabeli, kjer je prikazano 
tudi stanje priprave projektov in ocenjena njihova izvedljivost oz. tveganja projektov. Kot je opredeljeno v 
uvodu oz. med izhodišči programa AN OVE prednostno usmerja projekte za izkoriščanje OVE zunaj 
varovanih območij. Tako načrtuje, da se bodo najprej izvedli projekti zunaj območjih NATURA 2000 oz. 
projekti, katerih vpliv na okolje bo verjetno ocenjen kot nebistven, ki so: 

− na reki Dravi: prenova HE Formin; 
− na reki Savi: izgradnja HE na srednji Savi od HE Suhadol, HE Renke in HE Trbovlje, za katere je 

DPN že v pripravi. 
 
Vendar pa zastavljeni cilj AN OVE, to je 27-odstotni delež OVE v letu 2030, samo z izvedbo teh projektov 
ne bo dosežen. Da bi dosegli cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje HE, za katere je verjetno, da 
bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V AN OVE so zato kot potencialna območja za izgradnjo 
HE do leta 2030 obravnava še naslednja: 

− na reki Savi: HE na litijskem in ljubljanskem delu srednje Save do vključno HE Kresnice, ter 
sanacija in do-instalacija HE Moste; 

− na reki Muri: potencialno območje reke Mure glede na okoljsko sprejemljivost, za katere je DPN že 
v pripravi. 

 
AN OVE kot potencialna območja za izgradnjo HE obravnava območja po vrstnem redu, kot so navedena v 
tabeli spodaj. Tako skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot 
nebistven, znaša 167 MW; skupna moč vseh predvidenih HE do leta 2030, to je vključno s tistimi, za katere 
se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot bistven, pa 344 MW (vključno s HE predvidenimi za izgradnjo 
do 2020).  
 
Ocena (C) v okoljskem poročilu, ki je pogoj za okoljsko sprejemljivost akcijskega načrta, je v primeru HE 
nad 10 MW podana za interval 167–344 MW in ne za potencialnih 344 oziroma 487 MW. Posamezni 
projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na naslednjem nivoju. S sprejetjem AN OVE 
prevlada druge javne koristi še ni dokazana, temveč se bo ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji 
posameznih projektov izgradnje HE, upoštevajoč odsotnost drugih alternativnih rešitev v okviru ciljev 
DPN in možnosti izvedbe ustreznih izravnalnih ukrepov. 
 
V kolikor bo za HE vpliv na okolje ocenjen kot bistven, bo za nadaljevanje priprave plana treba izvesti 
postopek prevlade javnega interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja 
narave. Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo možno ugotavljati šele po 
izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE, pod pogojem odsotnosti drugih alternativnih 
rešitev na nivoju DPN in izvedbe ustreznih izravnalnih ukrepov. Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh 
postopkov odločeno, da se energetski potencial na tem območju ne bo izkoristil v polnem obsegu 
tehničnega potenciala oz. da se projekti ne izvedejo. V primeru, da bi bilo v okviru teh postopkov 
odločeno, da se projekti ne izvedejo, zastavljeni cilj AN OVE ne bi bil dosežen. V primeru, da bi bilo za 
vse take projekte odločeno, da se ne izvedejo, bi bil v letu 2030 dosežen le 25,8- odstotni delež OVE v 
bruto končni energiji, kar je za 1,1 odstotne točke manj od indikativnega cilja AN OVE oz. ciljnega deleža 
EU. 
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Tabela 3: Potencialna območja izgradnje oz. nadgradnje HE nad 10 MW do leta 2030 (vir: AN OVE, tabela 3) 
 OBRAVNAVANI 

TEHNIČNI 
POTENCIAL – 

MOČ HE 9 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

203010, 
MOČ HE 

PRVO MOŽNO 
LETO POLNEGA 
OBRATOVANJA 

PREDNOSTNI PROJEKTI AN OVE 
Dokončanje verige HE na Spodnji Savi 

HE Brežice 41 MW V izgradnji.  Rok izgradnje je 3,5 do 4 leta ob zagotovljenih finančnih sredstvih. 41 MW 2018 
HE Mokrice do 30 MW Uredba o DPN za 

območje HE Mokrice 
sprejeta avgusta 2013. 

Okoljska. Obstaja verjetnost, da vpliv HE na naravo ocenjen kot bistven. 
V kolikor bo za HE Mokrice vpliv na okolje ocenjen kot bistven, bo treba 
izvesti postopek prevlade javnega interesa varovanja 
podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave. 
Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo 
možno ugotavljati šele po izvedeni natančni presoji posameznih 
projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena pogoja, da druge alternativne 
rešitve na nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih 
izravnalnih ukrepov. Obstaja verjetnost, da bo v okviru nadaljnjih 
postopkov odločeno, da se energetski potencial ne bo izkoristil v polnem 
obsegu tehničnega potenciala ali da projekt celo ne bo izveden, ali da 
zaradi trajanja postopka, projekt ne bo izveden do leta 2020. 
Finančna. Dinamika izgradnje bo odvisna zlasti od finančne 
izvedljivosti projekta. Ob optimalnih pogojih je izgradnja lahko 
zaključena že leto po izgradnji HE Brežice. Predpostavka je optimistična, 
če primerjamo s tem, da so bili pri izgradnji prvih treh elektrarn HE na 
Spodnji Savi intervali tri do štiri letni. 

30 MW* 2019−2022 

   

                                                      
9  Moč na pragu.  
10  Vključeno v izračun ciljnega deleža OVE v rabi bruto končne energije za leto 2030, ki znaša 27 %. Za podrobnosti glej tebele v AN OVE (Tabela 4, Tabela 5, Tabela 8).  
Naveden je tehnični potencial, ki ni nujno tudi hkrati izvedljiv potencial zaradi okoljskih, finančnih, administrativnih in drugih tveganj pri pripravi projektov oz. planov. Za vpliv teh 
tveganj na učinke oz. na delež OVE glej poglavje ocena negotovosti in občutljivosti v AN OVE. 
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 OBRAVNAVANI 
TEHNIČNI 

POTENCIAL – 
MOČ HE 9 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

203010, 
MOČ HE 

PRVO MOŽNO 
LETO POLNEGA 
OBRATOVANJA 

Prenova HE na reki Dravi 
HE Formin do 12 MW Prenova. - 12 MW 2024 

Izgradnja HE na Srednji Savi 
HE Suhadol do 114 MW Uredba o koncesiji 

sprejeta l. 200411. 
Koncesijska pogodba v 
pripravi.  
DPN v pripravi, zaključek 
je bil načrtovan do 2016.  
Vprašanje financiranja je 
še odprto.  

Politična. Zamude pri pripravi projekta so glede na prvotne načrte zelo 
velike. Dejstvo, da koncesijska pogodba še ni podpisana, kaže na težave 
pri odločanju. Umeščanje v prostor se je začelo šele leta 2013 za prve tri 
elektrarne.  
Administrativna. Zaradi trajanja postopkov odločanja (koncesijska 
pogodba, DPN) se lahko zgodi, da bo dinamika izvedbe projektov 
počasnejša od navedene.  
Finančna. Dinamika izgradnje bo odvisna tudi od razpoložljivosti virov 
financiranja zaradi zahtevnosti financiranja projekta v danih tržnih 
razmerah. 
Okoljska. Tveganja obstajajo, a so pričakovani vplivi na okolje manjši, 
kot pri drugih obravnavanih potencialnih območjih HE (za podrobnosti 
glej poglavje 8.1.4 Okoljskega poročila). 

43 MW 2020−2022 
HE Trbovlje 35 MW 2023−2025 
HE Renke 36 MW 

 
2025−2027 

DRUGI POTENCIALNI PROJEKTI AN OVE 
HE na litijskem delu 
srednje Save 

Moč HE na 
ljubljanskem in 
litijskem delu 
srednje Save je v 
pobudi za DPN 
ocenjena na do cca 
210 MW. 

V obravnavi je pobuda za 
državni prostorski načrt 
za HE na ljubljanskem in 
litijskem odseku reke 
Save. Do leta 2030 je 
mogoče pričakovati 
izgradnjo največ dveh HE 
na tem odseku, skupne 
moči do 97 MW. 

Okoljska. Glede na oceno OP je možno, da bo zaradi vplivov na 
zavarovane in ogrožene vrste in območja z naravovarstvenim statusom 
lahko vpliv izvedbe HE na ljubljanskem in litijskem delu srednje Save 
ocenjen kot bistven.  
Zato obstaja verjetnost, da bo v nadaljnjih postopkih odločanja, ob 
izpeljavi postopka prevlade javnega interesa varovanja 
podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom varovanja narave 
odločeno, da se energetski potencial na tem območju ne bo izkoristil v 
polnem obsegu tehničnega potenciala ali da projekt celo ne bo izveden. 
Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekti tudi v 
primeru pozitivnega izida postopka ne bodo izvedeni do leta 2030. 
Druga. Kot pri HE Suhadol, Trbovlje in Renke 

97 MW* po letu 2026* 

HE na ljubljanskem delu 
srednje Save 

0 MW po letu 2030 

                                                      
11  Ur. l. RS, št. 121/04, št. 83/06 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

          Aquarius d.o.o. Ljubljana          47 

 OBRAVNAVANI 
TEHNIČNI 

POTENCIAL – 
MOČ HE 9 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

203010, 
MOČ HE 

PRVO MOŽNO 
LETO POLNEGA 
OBRATOVANJA 

Potencialna energetska raba reke Mure  
 
Elektrarne na mejnem 
odseku z Avstrijo do 
avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji Muri 

Skupna moč 
elektrarn znaša od 0 
do 53 MW, glede na 
rezultate postopkov 
okoljske presoje in 
čezmejne presoje z 
Avstrijo, Madžarsko 
in Hrvaško, ki so že 
vse zahtevale 
notifikacijo. 

Elektrarne na mejnem 
odseku z Avstrijo do 
avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji 
Muri. Podeljena je 
koncesija12 za energetsko 
izkoriščanje reke Mure za 
8 elektrarn na območju od 
Sladkega Vrha do 
Veržeja. 

Okoljska. Ocena iz OP kaže na to, da bo zaradi obsežnih vplivov na 
zavarovane in ogrožene vrste in območja z naravovarstvenim statusom 
vpliv izvedbe HE na Muri lahko ocenjen kot bistven. Zelo verjetno je, da 
bo v nadaljnjih postopkih odločanja, izpeljan postopek prevlade javnega 
interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad javnim interesom 
varovanja narave. Zaradi negotovega izida tega postopka, je možno, da 
bo energetski potencial na tem območju lahko izkoriščen v omejenem 
obsegu ali da projekt celo ne bo izveden. Obstaja tudi verjetnost, da 
zaradi trajanja postopka, projekt tudi v primeru pozitivnega izida 
postopka ne bo izveden do leta 2030. 

do 23 MW* 2020−2022* 

Druge HE      
HE Moste 2, 3 do 27 MW 

(povečanje s 
sedanjih 21 na do 48 
MW)  

Po odločitvi občine Bled, 
projekt miruje. 

Okoljska. Glede na oceno OP je možno, da bo zaradi vplivov na 
zavarovane in ogrožene vrste, območja z naravovarstvenim statusom in 
tudi na objekt kulturne dediščine lahko vpliv izvedbe HE ocenjen kot 
bistven. Zato je treba najti tehnično rešitev, ki upošteva vsebine 
ohranjanje narave.  
Energetski potencial na tem območju se ne bo izkoristil v polnem obsegu 
tehničnega potenciala. Obstaja verjetnost, da projekt celo ne bo izveden. 
Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt tudi v 
primeru pozitivnega izida postopka ne bo izveden do leta 2030. 

27 MW* 2022* 

Skupaj obravnavani 
potencial 

do 487 MW 
   

Prednostni projekti AN 
OVE do leta 2020 

od 41 od 71 MW 
Skupna moč navedenih planiranih elektrarn do leta 2020 je 71 MW. Glede na negotovosti pri 
nadaljnjih postopkih presoje okoljske sprejemljivosti HE Mokrice, je končna skupna moč teh elektrarn 
od 41 do 71 MW.  

71 MW*  

Prednostni projekti AN 
OVE do leta 2030 

od 167 do 197 MW 
Skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot nebistven, znaša 
167 MW. Skupna moč elektrarn, načrtovanih do leta 2020 in HE, za katere se pričakuje, da bo njihov 
vpliv ocenjen kot nebistven znaša 197 MW. 

197 MW*  

Skupaj vsi potencialni 
projekti  
AN OVE do leta 2030 

od 167 do 344 MW Skupna moč obravnavanih HE za katere se pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot nebistven, znaša 
167 MW. Skupna moč vseh predvidenih HE do leta 2030, to je vključno s tistimi, za katere se 
pričakuje, da bo njihov vpliv ocenjen kot bistven, pa 344 MW (vključno s HE predvidenimi za 
izgradnjo do 2020). To je za 132 MW manj kot je energetski potencial obravnavnih projektov, ki znaša 
487 MW. 

344 MW*  

* Vključno z elektrarnami, za katere je glede na oceno okoljskega poročila možno, da bo njihov vpliv na okolje ocenjen kot bistven.  

                                                      
12  Ur. l. RS, št. 120/05. 
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Male hidro elektrarne: Projekcija je povzeta po AN OVE-2010 in sloni na predhodnih ocenah okoljsko 
sprejemljivega potenciala izgradnje HE in rekonstrukcij obstoječih objektov. Projekti so v pripravi 
(projektno že opredeljene potencialne nove male hidroelektrarne), upoštevan je potencial posodobitev in 
nadgradenj obstoječih mHE ter možnosti izrabe lokacij nekdanjih mlinov in žag na vodotokih v Sloveniji. 
 
Vetrne elektrarne: V prihodnjih letih pričakujemo izgradnjo vetrnih elektrarn na okoljsko sprejemljivih 
lokacijah. Potencial za izgradnjo velikih VE je bil preverjen na podlagi analize Celovit pregled potencialno 
ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije in predhodnih ocen. Ocena se omejuje na potencial za 
postavitev vetrnih polj z močjo nad 5 MW in temelji na modelu hitrosti in moči vetra za Slovenijo, 
varstvenih kriterijih in z upoštevanjem oddaljenosti od poselitvenih območij. Potencial je ocenjen v 
območju med 330 MW in 480 MW električne moči vetrnih elektrarn, kjer manjša vrednost pomeni 
izkoriščenost do 30 % površine, ki je ustrezno oddaljena od naselij in skladna z varstvenimi kriteriji, večja 
vrednost pa izkoriščenost do 40 % te površine. Izhodišče za oceno potenciala VE je uporabljen podatek o 
povprečni hitrosti vetra več kot 4,5 m/s 50 m nad tlemi iz modelov Aladin DADA in Aiolos, ostala 
območja z manjšo hitrostjo vetra niso bila pregledana. 
 
V varianti REF-SE je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 52 MW, v varianti REF-VE pa 102 
MW vetrnih elektrarn, v kar so vključeni projekti velikih (nad 5 MW), srednjih (1-5 MW) in malih vetrnih 
(pod 5 MW) elektrarn. V primerjavi z zgoraj navedeno ocenjeno potenciala za izgradnjo vetrnih polj nad 5 
MW na potencialno ustreznih območjih, je to precej manjša vrednost. V obdobju do leta 2030 pa je v 
varianti REF-SE potrebna izgradnja 231 MW, v varianti REF-VE pa izgradnja 411 MW vetrnih elektrarn. 
V tem obsegu je izgradnja časovno izvedljiva. Do leta 2030 upoštevana potencialna območja za postavitev 
vetrnih elektrarn so pod zgornjo mejo ocenjenega potenciala 480 MW za postavitev vetrnih polj moči nad 5 
MW iz zgoraj citirane študije.  
 
Rezultati Okoljskega poročila AN OVE sicer kažejo na to, da je predvideni indikativni cilj v obeh 
scenarijih možno doseči tudi v primeru, da se problematična območja, označena na Karti občutljivih 
območij za ptice za umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji (DOPPS, 2012), na podlagi predvidenih 
raziskav dejansko izkažejo kot nesprejemljiva. V okviru okoljske presoje se lahko izkaže, da katero izmed 
obravnavanih potencialnih območij za VE delno ali v celoti ni primerno za postavitev VE, hkrati pa se 
lahko izkaže, da je možno na katerem od območij izkoristiti večji delež potenciala od v študiji (Celovit 
pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Aquarius d.o.o., avgust 2015) 
predvidenega. 
 
V okviru AN OVE se do leta 2030 izvedejo projekti na lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje. 
 
Sončne elektrarne: Pričakovanja glede prodora sončnih elektrarn so zelo negotova. Gre za uveljavljeno 
tehnologijo, ki je prisotna v Sloveniji. V tem segmentu je bil prodor v zadnjih letih bistveno nad 
načrtovanim. Že do leta 2013 je bila skupna instalirana moč sončnih elektrarn 245 MW , kar je skoraj 
dvakrat več od načrta v letu 2020 iz AN OVE-2010. Pričakovati je nadaljnji prodor te tehnologije. 
Izgradnja sončnih elektrarn v letih 2011−2013 je bila povezana z visokimi podporami, finančni okvir za 
podpore je bil presežen večkratno. Stroški za tehnologije so se v zadnjih letih znatno zmanjšali, kljub temu 
so v sedanjih razmerah projekcije nadaljnjega razvoja zelo so negotove. Finančna sredstva za spodbude 
bodo zelo omejena. Prihodnji razvoj bo zato zelo odvisen od cen električne energije in pogojev pri 
obračunu stroškov za električno energijo, zlasti od delovanja mehanizma samooskrbe. V varianti REF-VE 
se pričakuje izgradnja dodanih 65 MW do leta 2020 in 315 MW do leta 2030, v varianti REF-SE pa 163 
MW do leta 2020 in 661 MW do leta 2030. V kolikor bodo nepopolnosti trga z električno energijo vsaj 
deloma odpravljene ali kompenzirane (mehanizem samooskrbe) je pričakovati znatno povečanje 
instaliranih zmogljivosti za sončne elektrarne do leta 2020 in nadalje. V primeru, da bo tehnologija 
konkurenčna, bi zmogljivosti lahko znatno presegle pričakovane vrednosti v REF-SE.  
 
Elektrarne na lesno biomaso so upoštevane v sistemih daljinskega ogrevanja in v industriji. V skupni 
bilanci izrabe lesne biomase je upoštevan tudi sosežig, SPTE prav tako prispeva k povečanju proizvodnje 
toplote iz OVE. 
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Elektrarne na deponijski plin: Količina deponijskega plina, ki je na voljo za proizvodnjo električne 
energije, je omejena. Višek naj bi bil dosežen leta 2015, ko naj bi bili realizirani vsi predvideni projekti 
izkoriščanja deponijskega plina za proizvodnjo električne energije, nato pa se bodo zmanjševale 
razpoložljive količine deponijskega plina. V obeh scenarijih so predpostavke enake. 
 
Drugi bioplini in čistilne naprave: Izkoriščanje bioplina se je v zadnjih letih znatno povečalo. Ta trend bo 
v prihodnje precej oslabljen. V prihodnje se bodo prednostno uporabljali ostanki in odpadki iz kmetijstva. 
Uporaba žit in drugih krmil kot surovine za proizvodnjo bioplina bo omejena na obstoječe enote. V obeh 
scenarijih je v letu 2030 upoštevana zelo zmerna rast zmogljivosti. Omejitev razvoja novih kapacitet je 
zaradi omejitev pri razpoložljivosti surovin. 
 
Elektrarne na geotermalno energijo: Identificirana je možnost izkoriščanja geotermalne energije za 
proizvodnjo električne energije v severovzhodnem delu Slovenije, predvsem na področju Lendave, 
Črenšovcev in Dobrovnika. Potencial geotermalne energije ni potrjen. Geološki zavod na osnovi 
razpoložljivih podatkov ocenjuje, da je v Sloveniji nerealno pričakovati proizvodnjo električne energije iz 
geotermalne toplote do leta 2020 . Negotovost ocene potenciala geotermalne energije je znatna, razvoj je 
lahko večji ali manjši od pričakovanega.  

3.1.2.2 Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 

Raba OVE za ogrevanje in hlajenje se je v obdobju 2005−2015 najbolj povečala v gospodinjstvih. Povečala 
se je tudi raba OVE v storitvenih dejavnostih in pri oskrbi z daljinsko toploto, znatno pa se je zmanjšala 
raba OVE industriji. Velik del povečanja med letoma 2008 in 2009 je posledica izboljšanega zajema 
statističnih podatkov o izkoriščanju lesne biomase v gospodinjstvih, pomembno pa je tudi povečanje zaradi 
vključitve statistike sončne in geotermalne energije v gospodinjstvih ter neposredne rabe geotermalne 
energije v ostali rabi (storitve in kmetijstvo). 
 

 
 
Slika 1:  Raba OVE za ogrevanje in hlajenje po sektorjih do leta 2030 v scenariju REF (vir: AN OVE, slika 6)  
 
Gospodinjstva: Delež OVE v rabi energije za ogrevanje in hlajene v gospodinjstvih je relativno visok. 
Tudi v prihodnje pričakujemo velik prodor tehnologij, ki izkoriščajo OVE v tem sektorju.  
 
Storitvene dejavnosti: Delež OVE je v storitvenih dejavnostih nizek. V projekcijah je predvideno občutno 
zmanjšanje rabe kurilnega olja na račun povečanja rabe OVE (lesne biomase, toplotnih črpalk in v manjši 
meri tudi sončne energije) in daljinskega ogrevanja in plina v enotah soproizvodnje toplote in električne 
energije (SPTE) ter kotlov na zemeljski plin in utekočinjen naftni plin).  

0

100

200

300

400

500

600

700

2005 2010 2015 2020 2025 2030

E
n

e
rg

ij
a

 [
k

to
e

]

Daljinsko ogrevanje

Storitvene dejavnosti

Industrija

Gospodinjstva



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

      Aquarius d.o.o. Ljubljana      50 

 
Industrija: Delež OVE v industriji v rabi energije za toplotne namene (brez rabe električne energije in 
daljinske toplote) je relativno nizek: 10,1-odstoten v letu 2013. Velike razlike so med posameznimi 
panogami predelovalne dejavnosti. Raba OVE je po obsegu in deležu največja v lesno predelovalni 
industriji, sledi pohištvena industrija.  

3.1.2.3 Tehnologije OVE v prometu 

V prometu so kot obnovljiv vir predvidena predvsem biogoriva, in sicer biodizel in bioetanol. V 
dolgoročnih bilancah je bilo v referenčnem scenariju predpostavljeno, da bo 10 % delež OVE v prometu 
leta 2020 dosežen v daleč največji meri z biogorivi prve generacije, zato je delež biogoriv v cestnem 
prometu enak 10 %. Enak delež biogoriv v cestnem prometu je predviden tudi leta 2030. Predvideno je tudi 
povečanje rabe električne energije iz OVE v cestnem prometu za pogon električnih vozil, tako da bo leta 
2030 več kot še enkrat višja od rabe električne energije v železniškem prometu. Kljub temu je prispevek 
električne energije k OVE deležu v prometu leta 2030 samo 1 % točko. 
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Slika 2: Gibanje deleža OVE v prometu v letih 2005−2014 v primerjavi s ciljem leta 2020 in linearno 
trajektorijo med letoma 2012 in 2020 iz AN OVE 2010 (vir: AN OVE, slika 9) 
 

3.1.3 Zagotavljanje ukrepov za doseganje 2. cilja AN OVE 

Vlada Republike Slovenije bo za dosego ciljev obnovljivih virov energije zagotovila ustrezno podporo 
okolje za naslednje ukrepe: 
− energetsko sanacijo obstoječih stavb predvsem v javnem sektorju ter gradnjo skoraj nič energijski 

stavb, ki predstavljajo tehnološko najbolj napredne objekte; 
− nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri energije; 
− sisteme daljinskega ogrevanja na obnovljive vire energije in soproizvodnjo toplote in električne 

energije; 
− nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in drugimi 

obnovljivimi viri energije; 
− proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije; 
− povečanje deleža železniškega in javnega prometa; 
− uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih 

vozil; 
− razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije vključno z 

razvojem aktivnih/pametnih omrežij; 
− razvoj industrijske proizvodnje tehnologij učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije. 
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Ključne usmeritve so: 
− razvoj trgov trajnostno pridelanih goriv (lesna biomasa, bioplin, idr), visoko učinkovitih tehnologij, 

kakovostnih storitev in zagotavljanje finančnih spodbud za ta razvoj;  
− vzpostaviti tesno povezavo med razvojem obnovljivih virov energije in gospodarskim razvojem: 

uveljaviti obnovljive vire energije in učinkovito rabo energije (zelene energetske tehnologije) kot 
prioriteto strategije razvoja v Republiki Sloveniji; 

− zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja pri uvajanju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 
energije; 

− okrepitev izobraževanja in usposabljanja na področju ravnanja z energijo; 
− zagotoviti večjo učinkovitost javne uprave na področjih, ki vplivajo na izkoriščanje obnovljivih virov 

energije; 
− dosledna izvedba načrtovanih ukrepov s področja obnovljivih virov energije v sprejetih programskih 

dokumentih. 
 
Ključni elementi podpornega okolja do leta 2020 so: 
− ekonomske spodbude (nadaljevanje uveljavljene sheme podpor za proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije in soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom, 
priprava sorodne sheme za toploto), neposredne finančne spodbude in ustrezna davčna politika; 

− predpisi za načine ogrevanja in hlajenja, (uvedbo obveznega deleža obnovljivih virov energije v 
sistemih daljinskega ogrevanja, nadgradnja predpisov za uporabe obnovljivih virov energije v stavbah); 

− izboljšanje načrtovanja: pospešena priprava strokovnih podlag za prostorsko umeščanje obnovljivih 
virov energije na državnem ter lokalnem nivoju; preveritev možnosti za izboljšanje administrativnih 
postopkov za izvedbo investicij ter preverjanje učinkovitosti postopkov z demonstracijskimi projekti; 

− sistem upravljanja kakovosti pri načrtovanju in izvedbi projektov ter kakovosti biogoriv; 
− spodbude za razvoj finančnih trgov in ponudbe ustreznih finančnih mehanizmov; 
− podpore za vzpostavljanje trga z lesno biomaso; 
− ukrepi na področju izobraževanja in usposabljanja, raziskav in razvoja ter spodbujanja razvoja 

industrijske proizvodnje za obnovljive vire; 
− sistematično promocijo dobrih praks učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije ter 

zagotavljanje kvalitetnih informacij za vrednotenje pri vseh odločitvah povezanih z rabo OVE; 
− nadgradnja spremljanja izvajanja, vključno z energetsko statistiko. 

3.2 Variante za doseganje ciljev OVE 

Razvoj OVE je v skupini ukrepov "Tehnologije OVE za električno energijo" možen v dveh variantah: 
varianta 1 - poimenovana scenarij REF-SE (pospešen predor sončnih elektrarn), varianta 2 - poimenovana 
scenarij REF-VE (pospešen prodor vetrnih elektrarn).  
 
Primerjava variant po energetskih kazalcih pokaže, da sta vetrni in sončni scenarij z energetskega stališča 
primerljiva. Pri ekonomskih kriterijih sta variante REF-SE in REF-VE primerljivi (potrebne subvencije, 
vrednost spodbujeni investicij); ustvarjenih pa je za tretjino več delovnih mest. Rezultati analize 
občutljivosti za obe varianti enaki. 
 
Vetrne elektrarne 
V prihodnjih letih je pričakovati izgradnjo vetrnih elektrarn na okoljsko sprejemljivih lokacijah. Potencial 
za izgradnjo velikih VE je bil preverjen na podlagi analize Celovit pregled potencialno ustreznih območij 
za izkoriščanje vetrne energije13 in predhodnih ocen. V varianti REF-SE je do leta 2020 obravnavana 
izgradnja dodatnih 52 MW, v varianti REF-VE pa 102 MW vetrnih elektrarn, v kar so vključeni projekti 
velikih (nad 5 MW), srednjih (1-5 MW) in malih vetrnih (pod 5 MW) elektrarn. V primerjavi z zgoraj 
navedeno ocenjeno potenciala za izgradnjo vetrnih polj nad 5 MW na potencialno ustreznih območjih, je to 

                                                      
13 Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Strokovna podlaga za prenovo 
Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (obdobje 2010–2020), Aquarius, IJS, A. Mlakar, R. Tavzes, 2015.  
Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn, Strokovna podlaga za Nacionalni energetski program (obdobje 
2010 – 2030) in spremljajoče, okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje, Aquarius, IJS, A. Mlakar, 
2010. 
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precej manjša vrednost. V obdobju do leta 2030 pa je v varianti REF-SE potrebna izgradnja 231 MW, v 
varianti REF-VE pa izgradnja 411 MW vetrnih elektrarn. V tem obsegu je izgradnja časovno izvedljiva. Do 
leta 2030 upoštevana potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn so pod zgornjo mejo ocenjenega 
potenciala 480 MW za postavitev vetrnih polj moči nad 5 MW iz zgoraj citirane študije. Rezultati 
Okoljskega poročila AN OVE sicer kažejo na to, da je predvideni indikativni cilj v obeh scenarijih možno 
doseči tudi v primeru, da se problematična območja, označena na Karti občutljivih območij za ptice za 
umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji (DOPPS, 2012), na podlagi predvidenih raziskav dejansko izkažejo 
kot nesprejemljiva. V okviru okoljske presoje se lahko izkaže, da katero izmed obravnavanih potencialnih 
območij za VE delno ali v celoti ni primerno za postavitev VE, hkrati pa se lahko izkaže, da je možno na 
katerem od območij izkoristiti večji delež potenciala od v študiji (Celovit pregled potencialno ustreznih 
območij za izkoriščanje vetrne energije, Aquarius d.o.o., avgust 2015) predvidenega. 
 
V okviru AN OVE se do leta 2030 izvedejo projekti na lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje. 
 
Sončne elektrarne  
Pričakovanja glede prodora sončnih elektrarn so zelo negotova. Gre za uveljavljeno tehnologijo, ki je 
prisotna v Sloveniji. V tem segmentu je bil prodor v zadnjih letih bistveno nad načrtovanim. Že do leta 
2013 je bila skupna instalirana moč sončnih elektrarn 245 MW, kar je skoraj dvakrat več od načrta v letu 
2020 iz AN OVE-2010. Pričakovati je nadaljnji prodor te tehnologije. Izgradnja sončnih elektrarn v letih 
2011−2013 je bila povezana z visokimi podporami, finančni okvir za podpore je bil presežen večkratno. 
Stroški za tehnologije so se v zadnjih letih znatno zmanjšali, kljub temu so v sedanjih razmerah projekcije 
zelo so negotove. Finančna sredstva za spodbude bodo zelo omejena. 
 
Hidroelektrarne 
Skupna moč navedenih planiranih elektran je 71 MW. Glede na negotovosti pri nadaljnjih postopkih 
presoje okoljske sprejemljivosti HE Mokrice, je končna skupna moč novih oz. prenovljenih hidroelektrarn 
nad 10 MW v obdobju do 2020 od 41 do 71 MW. V primeru izgradnje HE samo v obsegu 41 MW, pravno 
obvezujoči 25-odstotni ciljni delež OVE v letu 2020, s tem programom ne bo dosežen, temveč bo delež 
OVE znašal le 24,8 %. Da bo dosežen cilj, bi bilo treba izvesti tudi projekte izgradnje HE, za katere obstaja 
verjetnost, da bo njihov vpliv na naravo ocenjen kot bistven. V kolikor bo za te  HE vpliv na okolje ocenjen 
kot bistven, bo treba izvesti postopek prevlade javnega interesa varovanja podnebja/izkoriščanja OVE nad 
javnim interesom varovanja narave. Prevlado druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave bo 
možno ugotavljati šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE in bosta izpolnjena 
pogoja, da druge alternativne rešitve na nivoju DPN ne obstajajo in je zagotovljena izvedba ustreznih 
izravnalnih ukrepov. Obstaja verjetnost, da bo v okviru teh postopkov odločeno, da se energetski potencial 
na tem območju ne bo izkoristil v polnem obsegu tehničnega potenciala ali projekt celo ne bo izveden. 
Obstaja tudi verjetnost, da zaradi trajanja postopka, projekt ne bo izveden do leta 2020. 
 
Ocena (C) v okoljskem poročilu, ki je pogoj za okoljsko sprejemljivost akcijskega načrta, je v primeru HE 
nad 10 MW podana za interval 167–344 MW in ne za potencialnih 344 oziroma 487 MW. Posamezni 
projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na naslednjem nivoju. S sprejetjem AN OVE 
prevlada druge javne koristi še ni dokazana, temveč se bo ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji 
posameznih projektov izgradnje HE, upoštevajoč odsotnost drugih alternativnih rešitev v okviru DPN in 
možnosti izvedbe ustreznih izravnalnih ukrepov. 
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Tabela 4: Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za varianto 1 - REF-SE14 (vir: AN OVE, tabela 4) 

 
INSTALIRANA MOČ  

DODATNA MOČ  
V OBDOBJU 

 Statistični podatki15 
 

Varianta REF-SE 

 [MW] 
 

2005 2010 2014 2015 2020 2025 2030 
2015− 
2020 

2015− 
2030 

Hidroenergija 979 1.074 1.116 1.116 1.207 1.368 1.496 91 380 

< 1 MW 107 118 119 119 132 138 144 13 25 

1 MW – 10 MW 36 42 38 38 45 47 49 7 11 

> 10 MW 836 914 959 959 1.030 1.183 1.303 71 344 

Črpanje 0 180 180 180 180 180 180 0 0 

Geotermalna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sončna energija 0 12 25516 257 418 620 979 161 722 

Fotovoltaična 0 12 255 257 418 620 979 161 722 

Koncentrirana sončna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energija plimovanja, valov, morja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vetrna energija 0 0 4 5 56 158 235 51 230 

Na kopnem 0 0 4 5 56 158 235 51 230 

Na morju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomasa 18 48 62 68 85 80 82 17 14 

Trdna 13 33 30 30 41 36 37 11 7 

Bioplin 5 14 3717 37 43 44 44 6 7 

Tekoča biogoriva (1) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Skupaj 997 1.134 1.443 1.446 1.766 2.226 2.793 320 1.347 

 
 
 
 

                                                      
14  Predstavljena je projekcija realizacije načrtovane do leta 2030, ki zagotovi doseganja 27-odstotnega skupnega deleža OVE v bruto končni energiji. Realizacija je odvisna od 

izida nadaljnih postopkov odločanja. 
15   Vir: SURS za vse podatke, razen kjer je posebej navedeno. 
16  Instalirana moč v letu 2014 po podatkih Borzen-a. Ostali podatki za obdobje 2005−2014 SURS. 
17   Vir: Borzen in SURS. 
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Tabela 5: Razvoj zmogljivosti za proizvodnjo električne energije iz OVE do leta 2030 za varianto 2 - REF-VE (vir: AN OVE, tabela 5) 

[MW] INSTALIRANA MOČ 
DODATNA MOČ  

V OBDOBJU 
 Statistični podatki18 

 
Varianta REF-VE 

 [MW] 
 

2005 2010 2014 2015 2020 2025 2030 
2014−202

0 
2014−203

0 
Hidroenergija 979 1.074 1.116 1.116 1.207 1.368 1.496 91 380 

< 1 MW 107 118 119 119 132 138 144 13 25 

1 MW – 10 MW 36 42 38 38 45 47 49 7 11 

> 10 MW 836 914 959 959 1.030 1.183 1.303 71 344 

Črpanje 0 180 180 180 180 180 180 0 0 

Geotermalna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Sončna energija 0 12 255 257 320 460 633 63 376 

Fotovoltaična 0 12 255 257 320 460 633 63 376 

Koncentrirana sončna energija 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Energija plimovanja, valov, morja 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Vetrna energija 0 0 4 5 106 255 415 101 410 

Na kopnem 0 0 4 5 106 255 415 101 410 

Na morju 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Biomasa 18 48 62 68 85 80 82 17 14 

Trdna 13 33 30 30 41 36 37 11 7 

Bioplin 5 14 3719 37 43 44 44 6 7 

Tekoča biogoriva (1) 0 1 1 1 1 1 1 0 0 

Skupaj 997 1.134 1.443 1.446 1.718 2.163 2.627 272 1.181 

 
 
 
 
 
 

                                                      
18  Vir: SURS za vse podatke, razen kjer je posebej navedeno. 
19  Vir Borzen in SURS 
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4. ZAKONSKA IZHODIŠČA ZA OKOLJSKO PRESOJO  

Celovita presoja vplivov na okolje se za plane in načrte v vseh članicah Evropske unije izvaja v skladu 
z Direktivo 2001/42/ES evropskega parlamenta in sveta. Direktiva je v slovenski pravni red 
implementirana z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov 
izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). 
 
Pri pripravi pričujočega poročila je upoštevana veljavna okoljska zakonodaja in strateški dokumenti, 
tako nacionalni kot tudi dokumenti Evropske unije. Nekateri za Okoljsko poročilo pomembni 
nacionalni strateški dokumenti so v pripravi, upoštevali smo tako te kot tudi predhodno veljavne.  

4.1 Upoštevane zakonodajne podlage 

Splošno 

• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 – ZVO-1, 20/06-ZVO-1A, 39/06-ZVO-1-UPB1, 
70/08-ZVO-1B, 108/09 – ZVO - 1C, 48/12 – ZVO-1D, 57/12 – ZVO-1E, 92/13 – ZVO – 1F, 
56/15 – ZVO-1G, 102/15 –ZVO-1H) 

• Zakon o ratifikaciji protokola o strateški presoji vplivov na okolje h konvenciji o presoji čezmejnih 
vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 11/10). 

• VII. Okoljski akcijski program Unije do leta 2020 „Dobro živeti ob upoštevanju omejitev našega 
planeta“, decision of the Council of 15 November 2013.  

• Uredba o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe planov 
na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). 

• Direktiva 2001/42/ES Evropskega parlamenta in sveta o presoji vplivov nekaterih načrtov in 
programov na okolje. 

• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04). 
• Strategija prostorskega razvoja Slovenije - v pripravi. 
• Strategija razvoja prometa v Republiki Sloveniji (predlog, maj 2015). 
• Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast COM(2010) 2020. 
 
Naravni viri 

• Energetski zakon (Uradni list RS, št. 17/14).  
• Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 - ZKme-1, 57/12 - ZKme-1A, 32/15-ZKme-1C) 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 71/11, 58/12-ZKZ-D).  
• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, 30/93, 110/02, 106/10, 63/13, 17/14, 24/15-ZG-F).  
• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 

29/09, 91/10, 1/13, 39/15). 
• Resolucija o nacionalnem gozdnem programu (ReNGP) (Uradni list RS, št. 111/07). 
• Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020 -

»Zagotovimo.si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) (Uradni list RS, št. 25/11).  
• Akcijski načrt EU za gozdove (COM(2006) 302 konč. 
 

Zrak 

• Uredba o nacionalnih zgornjih mejah emisij onesnaževal zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 
24/05, 92/07, 10/14). 

• Direktiva 2001/81/ES o nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka. 

• Pravilnik o ocenjevanju kakovosti zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 55/11). 
• Odredba o določitvi območja in razvrstitvi območij aglomeracij in podobmočij glede na 

onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 50/11). 
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• Sprememba besedila Protokola o zmanjševanju zakisljevanja, evtrofikacije in prizemnega ozona iz 
leta 1999 ter prilog od II do IX k protokolu ter vstavitev novih prilog X in XI (COM (2013) 917 
končni). 

• Program „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 končni). 
 
Vode 
• Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – ZVO-1, 

57/08, 57/12 – ZV-1B, 100/13-ZV-1C, 40/14-ZV-1D, 56/15 – ZV-1E). 
• Uredba o stanju površinskih voda (Uradni list RS, 14/09, 98/10, 96/13). 
• Uredba o stanju podzemnih voda (Uradni list RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16). 
• Uredba o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08). 
• Načrt upravljanja z vodami – NUV I 
• Direktiva o vodah 2000/60/ES (UL L št. 327 z dne 22. 12. 2000). 
• Direktiva 2008/105/ES o standardih kakovosti površinskih voda (UL L št. 348 z dne 16. 12. 2008). 
• Direktiva o upravljanju kakovosti kopalnih voda 2006/7/ES (UL L št. 64 z dne 15. 2. 2006). 
• Direktiva Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, namenjene za prehrano ljudi (UL L št. 330 z dne 

5. 12. 1998). 
• Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred onesnaženjem in poslabšanjem stanja (UL 

L št. 372 z dne 12. 12. 2006). 
• Zakon o rudarstvu (ZRud-1) (Uradni list RS, št. 14/14). 
• Pravilnik o pitni vodi (Uradni list RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09). 
• Uredba o načrtih upravljanja voda na vodnih območjih Donave in Jadranskega morja (NUV II) 

(Uradni list RS, št. 67/16). 
• Uredba o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko sprejemljivega 

pretoka (Uradni list RS, št. 97/09). 
 
Narava in biotska pestrost 

• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C) 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, št. 

110/04, 59/07, 43/08, 33/13, Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16) 
• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13) 
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/2004, 53/06, 38/10, 03/11) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 

njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Uradni list RS, št. 55/99) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/96) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 

115/07, Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih vrstah gliv (Uradni list RS, št. 58/11) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 

36/09, 15/14) 
• Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic 
• Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 

živalskih in rastlinskih vrst 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 

82/02, 42/10) 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 

23/15) 
• Strategija EU za biotsko raznovrstnost do leta 2020 (COM(2011) 244 
• Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji (2001) 
• Konvencija o varstvu svetovne kulturne in naravne dediščine (UNESCO, 1972) 
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• Program upravljanja rib v celinskih vodah Republike Slovenije za obdobje do leta 2021, sklep 
Vlade RS, št. 34200-1/2015/5, 3. 12. 2015 

• Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02 
in 41/04 – ZVO-1) 

• Zakon o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) 
 
Podnebni dejavniki 
• Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012, Vlada RS, št. 35405-

2/2009/9, 30. junij 2009. 
• Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (novela v pripravi). 
• Odločba št. 406/2009 o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do 

leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov . 
• Strategija Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013) 216 končni). 
 

Kulturna dediščina 

• Zakon o varstvu kulturne dediščine (ZVKD -1; Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/2011, 30/2011 - 
Odl.US: U-I-297/08-19, 90/12, 111/13-ZVKD-1C). 

• Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini /MEKK/ (Uradni list RS, št. 19/03). 
• Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o varstvu arheološke dediščine /MEKVAD/ (Uradni list 

RS, št. 7/99). 
• Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014 - 2017 (ReNPK 14-17) (Ur.l. RS, št. 99/13). 
• Konvencija o varstvu svetovne in kulturne dediščine (UNESCO, 1972). 
 
Krajina 

• Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty series No. 176, 
Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK), Uradni list 
RS, št. 74/03). 

• Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini /MEKK/ (Uradni list RS, št. 19/03). 
• Zakon o prostorskem načrtovanju /ZPNačrt/ (Uradni list RS št. 33/07, 108/09, 57/12, 109/12). 
 

Obremenitev s hrupom 

• Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju in upravljanju okoljskega hrupa. 
• Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 121/2004). 
• Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 

109/2009, 62/2010). 
 
Izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti 

• Direktiva 2007/60/ES o oceni in obvladovanju poplavne ogroženosti (Poplavna direktiva) (UL L 
št. 228 z dne 23. 10. 2007). 

• Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, 
ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 
89/08). 

• Pravilnik o metodologiji za določanje območij, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane 
erozije celinskih voda in morja, ter o načinu razvrščanja zemljišč v razrede ogroženosti (Uradni list 
RS, št. 60/07). 

Elektromagnetno sevanje 

• Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Ur. l. RS, št. 70/96). 
• Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu za vire elektromagnetnega sevanja ter o 

pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 70/96, 17/11). 
 
Prebivalstvo in materialne dobrine 

• Evropa 2020 – strategija za pametno, trajnostno in vključujočo rast, COM(2010) 2020. 
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4.2 Upoštevanje smernic 

Zavod RS za varstvo narave je 19. 6. 2015 izdal Naravovarstvene smernice za posodobitev Akcijskega 
načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020, št. 8-III-272/2-O-15/TK. V smernicah je 
med drugim izpostavljeno, da mora biti v Okoljskem poročilu podana opredelitev glede 
sprejemljivosti posameznih lokacij potencialnih območij vetrnih elektrarn in hidroelektrarn ter da je 
treba vplive posega in omilitvene ukrepe izpeljati iz varstvenih ciljev, določenih v Programu 
upravljanja Natura 2000 (2015–2020).  
 
Skladno s 40. členom Zakona o varstvu okolja (ZVO-1) (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 in 92/13) je treba v postopku priprave plana, programa, načrta ali drugega splošnega akta 
in njegovih sprememb, katerega izvedba lahko pomembno vpliva na okolje, izvesti celovito presojo 
vplivov njegove izvedbe na okolje. V 25.a členu Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (130/04, 53/06, 38/10, 3/11) pa je določeno, da se, v 
primeru presoje operativnih programov in drugih planov ali njihovih delov, ki niso plani s področja 
prostorskega načrtovanja in se iz njihovega opisa ne da ugotoviti vseh načrtovanih posegov, ker v 
opisih ni konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni razvidna dovolj podrobna vrsta posegov, 
matrike vplivov ne izpolni, za posamezne vsebine tega pravilnika pa se podajo strokovne ocene za 
ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Podrobna ocena vplivov in izpolnitev matrike se v 
tem primeru izvede na ravni podrobnejšega plana ali posega. Akcijski načrt za obnovljive vire energije 
ni plan s področja prostorskega načrtovanja, kot je to, verjetno pomotoma, zapisano na str. 4 
Naravovarstvenih smernic. V AN OVE so sicer navedene posamezne lokacije potencialnih vetrnih in 
hidroelektrarn, vendar dokumentacija v nekaterih primerih ni izdelana do nivoja, ki bi omogočala 
presojo do končne odločitve o (ne)sprejemljivosti, v drugih primerih, kot je to omenjeno v Okoljskem 
poročilu za AN OVE, pa poteka bistveno bolj podrobna presoja na nivoju državnega prostorskega 
načrta.  
 
Varstvene cilje, navedene v Programu upravljanja Natura 2000 (2015–2020), smo izdelovalci 
Okoljskega poročila pregledali in jih smiselno upoštevali pri podanih ocenah vpliva. Vplivov na 
varstvene cilje za posamezno vrsto nismo podajali, saj, kot je to navedeno v zgornjem odstavku, na 
nivoju Akcijskega načrta to ni možno. Vplivi na varstvene cilje varovanih območij bodo podani na 
ravni podrobnejšega plana ali posega. 
 
V Smernicah ZRSVN je izpostavljeno tudi, da je treba pri oceni vplivov upoštevati Karto občutljivih 
območij za umeščanje vetrnih elektrarn v Sloveniji (DOPPS, oktober 2012). Omenjena študija je 
upoštevana pri noveliranju študije »Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje 
vetrne energije« in pri pripravi Okoljskega poročila.  
 
Zahteva ZRSVN o presoji primernosti umeščanja mHE glede na potencial izrabe je upoštevana v 
okviru izdelave strokovnih podlag z naslovom »Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z 
vidika varstva narave«. Ugotovitve strokovnih podlag so vključene v Okoljsko poročilo za AN OVE. 
 
Izhodišča, usmeritve in priporočila za pripravo AN OVE, ki so v smernicah ZRSVN navedena za 
elektrarne na lesno biomaso, biopline in biogoriva, se nanašajo predvsem na gojitev rastlin za 
energetske namene, kar pa z AN OVE ni predvideno. Z izjemo izkoriščanja biomase gozdov je 
predvidena uporaba biogoriv, ki pa se jih bo uvažalo.  

4.3 Presoja vplivov na varovana območja 

Presojo sprejemljivosti na varovana območja je treba izdelati za vsak načrt ali program, ki ima sam ali 
v kombinaciji z drugimi načrti ali programi škodljive vplive na celovitost in funkcionalnost območij 
Natura 2000 ali zavarovanih območij. 
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V skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11), je 
izdelana presoja sprejemljivosti vplivov Akcijskega načrta na varovana območja (priloga 1).  
 
Območja Natura 2000 vključujejo: 

- posebna ohranitvena območja, določena v skladu z Direktivo 92/43/EGS o habitatih, 
- posebna varstvena območja, določena v skladu z Direktivo 79/409/EGS o pticah. 

 
Zavarovana območja narave so ukrep države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. 
Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in ožja (strogi naravni rezervat, naravni rezervat in 
naravni spomenik) zavarovana območja, na območju katerih veljajo predpisani varstveni režimi. 
 
Po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) se ukrepi Akcijskega načrta uvrščajo v 
poglavji IX in X. Območja energetske in okoljske infrastrukture, priloge 1 in 2 Pravilnika. Skladno z 
navedeno prilogo Pravilnika območja neposrednega in daljinskega vpliva objektov AN OVE znašajo 
do 1000 m, oziroma v primeru gradnje ali razširitve hidroelektrarne lahko obsegajo tudi celoten vodni 
sistem, katerega del je varovano območje. Ukrepi AN OVE niso projektno definirani. Ukrepi, iz 
katerih izhajajo posegi, za katere je potrebna presoja v skladu s SEA direktivo, bodo ponovno 
presojani na nivoju planov.  
 
Dodatek za varovana območja je izdelan v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 
38/10, 3/11), ki se glasi: »Za operativne programe in druge plane ali njihove dele, ki niso plani s 
področja prostorskega načrtovanja in se iz njihovega opisa tudi s sklepanjem ne da ugotoviti vseh 
načrtovanih posegov, ker v opisih ni konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni razvidna dovolj 
podrobna vrsta posegov, se pri presoji sprejemljivosti matrika iz Priloge 6 tega pravilnika ne izpolni. 
V tem primeru se za posamezne vsebine iz tega Pravilnika podajo strokovne ocene za ohranjanje 
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v skladu z določbo prejšnjega člena. Matrika iz Priloge 6 tega 
pravilnika se mora v takih primerih izpolniti pri presoji sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana 
ali posega.«. 
 
Za posamezne energetske ukrepe, ki bi lahko imeli pomembne vplive na varovana območja 
narave, bo treba v kasnejših fazah priprave dokumentacije, na ravni podrobnejšega plana 
(DPN, OPPN) ali posega, opraviti celovito presojo sprejemljivosti na varovana območja. 
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5. PODATKI O STANJU OKOLJA V SLOVENIJI 

5.1 Podatki o izhodiščnem stanju okolja  

Za prikaz izhodiščnega stanja je opravljen pregled vseh razpoložljivih informacij za opredelitev stanja 
okolja. Opisi pomembnih značilnosti obstoječega stanja okolja so osredotočeni na tiste značilnosti 
okolja, ki so pomembne za strateško raven načrtovanja prometne politike, kar obsega splošne 
značilnosti obravnavanega območja in značilnosti okolja, ki so pomembne na mednarodni in državni 
ravni. Posledično so v obstoječe stanje vključeni podatki o relevantnih merilih vrednotenja in 
kazalnikih za spremljanje stanja. V poročilu so uporabljeni vsi relevantni podatki iz evidenc 
informacijskega sistema okolja ter evidenc in drugih baz, vzpostavljenih pri državnih organih. 
 
Za vsako področje je v nadaljevanju opisana obstoječa obremenjenosti okolja na podlagi javno 
dostopnih podatkov in prikazano stanja okolja z izbranim kazalnikom. Opisi kazalnikov so povzeti 
predvsem iz spletne strani ARSO: Kazalniki okolja v Sloveniji (vir: 
http://kazalci.arso.gov.si/?data=indicator&ind), v nasprotnem primeru je na to posebej opozorjeno. 

5.1.1 Naravni viri 

Dejanska raba tal 
Tla v Sloveniji so zelo raznolika. Ker so dejavniki nastanka in razvoja tal zelo raznoliki, tudi tla 
odražajo precejšnjo ekološko pestrost. Za Slovenijo je značilno pestro prepletanje gozdnih in 
kmetijskih zemljišč. MKGP, Direktorat za kmetijstvo vodi evidenco dejanske rabe tal. Dejanska raba 
tal (po deležih) je prikazana na spodnji sliki. 
 

1%
1%

1%

1% 1% 1%
1%

2%
pozidano 5 %

njive 9 %

trajni travniki 17 %

gozd 59 %

Matičnjak 1212 Barje 4100

Trstičje 4210 Rastlinjak 1190

Trajne rastline na njivskih površinah 1180 Plantaža gozdnega drevja 1420

Ostali trajni nasadi 1240 Ostalo zamočvirjeno zemljišče 4220

 Hmeljišče 1160 Oljčnik 1230

Intenzivni sadovnjak 1221 Barjanski travnik 1321

Neobdelano kmetijsko zemljišče 1600 Kmetijsko zemljišče poraslo z gozdnim drevjem 1800

Odprto zemljišče brez ali z nepomembnim rastlinskim pokrovom 6000 Voda 7000

Suho, odprto zemljišče s posebnim rastlinskim pokrovom 5000 Intenzivni sadovnjak 1211

Ekstenzivni oz. travniški sadovnjak 1222 Drevesa in grmičevja 1500

Kmetijsko zemljišče v zaraščanju 1410 Pozidano in sorodno zemljišče 3000

Njiva 1100 Trajni travnik 1300

Gozd 2000
 

Slika 3: Prikaz dejanske rabe na ozemlju Slovenije (vir: MKGP, 2015) 
 
Gozdovi so prevladujoča kategorija dejanske rabe tal (59,2 %), a niso enakomerno razporejeni po 
vsem ozemlju. Največja sklenjena območja gozda pokrivajo dinarsko-kraške planote južne in 
jugozahodne Slovenije ter pobočja Alp na severu in zahodu. V nasprotju s pojavom zaraščanja 
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odmaknjenih in za kmetijsko proizvodnjo manj primernih zemljišč, v primestnih območjih in v 
območjih intenzivnega kmetijstva potekajo veliki pritiski na gozd in gozdni prostor. V strukturi 
vzrokov za posege v gozdove v letu 2012 močno vodi kmetijstvo s 76 %, daleč za njim je na drugem 
mestu infrastruktura (9 %) ter na tretjem urbanizacija (5 %). Tudi druge kategorije posegov so bile v 
letu 2012 po površini sorazmerno manj pomembne (ZGS, 2013). Razmeroma visok delež 
neizkoriščenega poseka lesa odraža strateško prednost slovenskih gozdov kot vira za skladiščenje 
ogljika (blažilci klimatskih sprememb). Slovenski gozdovi so leta 2010 v živi gozdni biomasi 
skladiščili skoraj 180 milijonov ton ogljika ali malo manj kot 2 % vseh zalog v EU-27 (skoraj 10 
milijard ton). 
 
Med 38 državami evropske unije se Slovenija uvršča med tiste z najnižjim deležem kmetijskih 
zemljišč v strukturi rabe. V letu 2014 so kmetijska zemljišča po dejanski rabi zavzemala okoli 33% 
površine Slovenije. Prevladujejo trajni travniki (17 %) in njive ( 9 %), ostalim kmetijskim rabam pa 
pripada manj kot 2 % površja.  
 
Raba kmetijskih zemljišč in gozdnih površin v namene pridobivanja energije iz OVE 
 
Proizvodnja obnovljive energije iz kmetijskih virov 
Glavni obnovljivi vir energije v Sloveniji, ki izvira iz kmetijstva, je bil v letu 2011 bioplin. Drugi 
kmetijski viri obnovljive energije še niso zaživeli. Konec leta 2011 je bilo glede na podatke Javne 
agencije RS za energijo v Sloveniji 22 bioplinskih naprav s skupno nazivno močjo 27 MWel. Bioplin 
se je uporabljal za proizvodnjo električne in toplotne energije. 
 

 
Slika 4: Proizvodnja električne energije iz bioplina (vir: ARSO-KOS, 2015) 
 
V Sloveniji imamo tudi pridelavo oljnic, med katerimi bi lahko bila za energetske namene pomembna 
oljna ogrščica. Na spodnji sliki so prikazane njivske površine za pridelavo oljne ogrščice za obdobje 
od 2000 do 2010. Povprečni pridelek semena oljne ogrščice je v Sloveniji relativno majhen, saj znaša 
v obravnavanem časovnem obdobju med 1,8 in 2,9 t/ha. Zaradi cenovnih razmer se veliko semena 
oljne ogrščice izvozi v tujino. Nadaljnja uporaba tega semena v tujini ni znana, možno je tako za 
pridobivanje olja za prehrano kot za energetske namene. 
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Slika 5: Njivske površine za predelavo oljne ogrščice (vir: ARSO-KOS, 2015) 
 
Lesna zaloga s prirastkom in posekom  
Po poročilih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2014 (ARSO-KOS, 2015) znaša lesna zaloga 289 
m3/ha, prirastek 7,17 m3/ha, količina poseka pa 3.923.995 m3. Posek znaša približno 50 % prirastka. 
Razlog za tako veliko akumulacijo lesne zaloge v slovenskih gozdovih ter za takšna gibanja prirastka 
je smotrno gospodarjenje z gozdovi. Nadaljnje načrtno gospodarjenjem z gozdovi bo omogočilo 
približevanje optimalni povprečni lesni zalogi, ki znaša 320-330 m3/ha, za njeno doseganje pa bo 
potrebno še nadalje zmerno in selektivno akumulirati prirastek.  
  

 
Slika 6: Lesna zaloga (vir: ARSO-KOS, 2015) 
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Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene  
 
Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene je do leta 2008 večinoma naraščala in tedaj 
dosegla najvišjo vrednost, 3,2 milijona m3. V letu 2009 je v primerjavi s predhodnim letom upadla za 
7,4 %. Končna poraba lesa (ta vključuje porabo lesa v gospodinjstvih ter v predelovalnih dejavnostih, 
gradbeništvu in rudarstvu) je v skupni porabi lesa pomenila večinski delež, leta 2009 je znašala 2,6 
milijona m3. 
 
Tabela 6: Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene (SURS, 2011) 

 

5.1.2 Zrak 

Raba obnovljive lesne biomase v kurilnih napravah je v Okoljskem akcijskem programu Unije do leta 
2020 prepoznana kot eno od izhodišč v postopku pregleda politike EU za kakovost zraka, zlasti na 
področjih, kjer je bila ugotovljena potreba po ukrepih za odpravljanje onesnaževanja zraka pri viru. 
 
Komisija je v svojem sporočilu Svetu in Evropskemu parlamentu „Program Čist zrak za Evropo“ 
pozvala k ukrepanju za nadzor nad emisijami onesnaževal zraka iz kurilnih naprav z nazivno vhodno 
toplotno močjo med 1 in 50 MW (v nadaljevanju: srednje velike kurilne naprave), s čimer bi bil 
zaključen regulativni okvir za kurilni sektor, in sicer tudi z vidika sinergije med politikami v zvezi z 
onesnaženostjo zraka in obnovljivimi viri energije. 
 
Uporaba kurilnih naprav na lesno biomaso se namreč veča s spodbujanjem obnovljivih virov energije, 
kar zmanjšuje učinke naporov za doseganje ciljev v zvezi z onesnaženostjo zraka, ker so pomemben 
vir emisij dušikovih oksidov in delcev.  
 
Izgorevanje goriva v novih majhnih kurilnih napravah je že regulirano z določbami za izvajanje 
Direktive 2009/125/ES o vzpostavitvi okvira za določanje zahtev za okoljsko primerno zasnovo 
izdelkov, povezanih z energijo. Zgorevanje goriv v velikih kurilnih napravah se nadzoruje z Direktivo 
2010/75/EU o industrijskih emisijah (celovito preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja) od 7. 
januarja 2013 in z Direktivo 2001/80/ES o omejevanju emisij nekaterih onesnaževal v zrak iz velikih 
kurilnih naprav, ki do 31. decembra 2015 velja za obstoječe velike kurilne naprave. 
 
Emisije onesnaževal zraka iz srednje velikih kurilnih naprav se na splošno ne urejajo na ravni EU, zato 
je načrtovano, da se obstoječa zakonodaja glede kurilnih naprav dopolni z določbami za to kategorijo. 
 
Cilje izboljšanja kakovosti zraka opredeljuje evropska zakonodaja (Direktiva 2001/81/ES o 
nacionalnih zgornjih mejah emisij za nekatera onesnaževala zraka (direktiva NEC)) ter Protokol o 
zmanjšanju zakisovanja, evtrofikacije in prizemnega ozona h konvenciji iz leta 1979 o onesnaževanju 
zraka na velike razdalje preko meja. Obvladovanje in zmanjševanje izpustov v zrak je tudi cilj 
Nacionalnega programa varstva okolja, ki vsebuje več operativnih programov s podobnimi cilji. 
Njegov namen je zagotoviti boljšo kakovost zunanjega zraka s postopnim zmanjševanjem izpustov 
SO2, NOx, NH3 v zrak. Zaradi manjših izpustov bi bilo posledično manj prizemnega ozona, 
zakisovanja in evtrofikacije. 
 
Slovenija relativno dobro ureja emisije onesnaževal, za katera so na podlagi Direktive 2001/81/ES 
določene zgornje meje emisij, kar je prikazano v spodnji tabeli. 
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Tabela 7: Odmiki emisij onesnaževal od nacionalnih zgornjih mej emisij v obdobju 2010 – 2012 
Odmiki emisij od zgornjih mej NOx NMVOC SO2 NH3 
     
Zgornje meje emisij za Slovenijo 45 kt 40 kt 27 kt 20 kt 

     

Odmiki v letu 2010 - 1 % - 14 % - 64 % - 13 % 

Odmiki v letu 2011 + 3 % + 2% - 60 % - 11 % 

Odmiki v letu 2012 0 % - 2% - 62 % - 12 % 

 
Na podlagi načrtovanega sprejema Direktive o emisiji snovi v zrak iz srednje velikih kurilnih naprav 
ter prenosom njenih določb v slovenski pravni red se pričakuje, da tudi zahteve po povečanju rabe 
lesne biomase v kurilnih napravah ne bodo ogrozile srednjeročnih okoljskih ciljev Slovenije v zvezi z 
nacionalnimi zgornjimi mejami emisij onesnaževal. 

5.1.3 Voda 

Na območju Slovenije sta dve vodni območji: vodno območje Jadranskega morja in vodno območje 
Donave. Vodno območje Donave zavzema 81 % površine Slovenije, slaba petina površja pa pripada 
vodnemu območju Jadranskega morja. Osnovni hidrogeografski enoti delimo po osrednjih rekah na 
porečja Mure (Pomurje), Drave (Podravje) in Save (Posavje) s Kolpo (Pokolpje) ter povodje Soče 
(Posočje) in povodje jadranskih rek. 
 
Površinska voda:  
Ekološko stanje površinskih voda  
Vrednotenje ekološkega stanja površinskih voda je bilo izvedeno na podlagi bioloških elementov 
kakovosti, splošnih fizikalno-kemijskih elementov kakovosti in posebnih onesnaževal. Dobro in zelo 
dobro stanje je na nivoju Slovenije ugotovljeno za 49% vodnih teles površinskih voda, na vodnem 
območju Donave dobro in zelo dobro stanje dosega 43% vodnih teles, na vodnem obočju Jadranskega 
morja pa ta delež znaša 67%. Situacija je podobna kot v prvem načrtu upravljanja, razlike v glavnem 
lahko pripišemo spremembam (nadgradnji) v metodologijah ocenjevanja ekološkega stanja. Kot 
najpomembnejša ekološka obremenitev je bila prepoznana hidromorfološka spremenjenost/splošna 
degradiranost. V prvem načrtu upravljanja voda večina vodnih teles ni bila ocenjena glede na 
hidromorfolške obremenitve, zato direktna primerjava med obdobji ni mogoča. Obremenjenost s 
hranili ostaja približno enaka, še naprej pa se zmanjšuje obremenjenost z organskimi snovmi. Glede na 
vsebnost posebnih onesnaževal je v zmerno stanje razvrščenih 17 vodnih teles. Največkrat je razlog za 
zmerno stanje preseganje mejne vrednosti za metolaklor, katerega mejna vrednost je bila presežena 
predvsem v površinskih vodah severovzhodne Slovenije. Ostali parametri iz liste posebnih 
onesnaževal, ki so presegali mejne vrednosti, so terbutilazin, kobalt, glifosat, poliklotrirani bifenili, 
molibden, sulfat, zink, anionaktivni detergenti, mineralna olja in halogenirane organske spojine 
(AOX) (NUV II, oktober 2016). 
 
Ekološki potencial močno preoblikovanih vodnih teles 
Izmed 155 vodnih teles površinskih voda (v nadaljevanju: VTPV) je 23 VTPV opredeljenih kot močno 
preoblikovana vodna telesa (MPVT/UVT), med njimi 8 VTPV kot MPVT in 2 VTPV kot UVT zaradi 
fizičnih sprememb, ki jih povzroča sektor energetika. Na navedenih MPVT/UVT-jih okoljski cilji (to 
je dober ekološki potencial) verjetno ne bodo doseženi. Slednje je bilo ugotovljeno že v NUV I, zato 
so v Programu ukrepov NUV II navedeni številni hidromorfološki ukrepi za preprečevanje poslabšanja 
stanja, med njimi: uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode, zagotavljanje premeščanja za ekološki tip 
reke značilnih rinjenih plavin, rekonstrukcija nefunkcionalnega prehoda za vodne organizme, gradnja 
prehoda za vodne organizme, sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj 
brežin, strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa, namestitev odmrlih dreves, zasaditev in 
vzdrževanje za ekološki tip značilne obrežne vegetacije (NUV II, Program ukrepov). Glede na 
rezultate poročanja o izvajanju dopolnilnih ukrepov (MKO, 2014) se ukrepi trenutno še ne izvajajo 
oziroma se delno izvajajo le posamezni ukrepi na posameznih MPVT-jih. 
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Kemijsko stanje površinskih voda  
Dobro kemijsko stanje je ugotovljeno za 149 (96 %) vodnih teles površinskih voda, za pet vodnih teles 
(3 %) je ugotovljeno slabo kemijsko stanje. Na vodnem območju Donave ni vodnih teles s slabim 
kemijskim stanjem, na vodnem območju Jadranskega morja pa je za 5 vodnih teles določeno slabo 
kemijsko stanje (15 %). Slabo kemijsko stanje imajo vsa vodna telesa obalnega in teritorialnega morja, 
kar je bilo ugotovljeno že v okviru NUV I. V primerjavi z oceno kemijskega stanja za prvi načrt 
upravljanja voda se je kemijsko stanje površinskih voda izboljšalo na dveh vodnih telesih, na vseh 
ostalih vodnih telesih površinskih voda pa je ostalo kemijsko stanje še naprej dobro (NUV II, oktober 
2016). 
 
V spodnji tabeli so podane ocene kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda, na 
katerih je predvidena prenova HE oz. gradnja novih HE. 
 
Tabela 8: Ocena kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda, na katerih je predvidena 
prenova HE oz. gradnja novih HE 

Hidroelektrarna 
(HE) 

Ime vodnega 
telesa površinske 
vode 

Šifra vodnega 
telesa površinske 
vode 

Ocena kemijskega 
stanja vodnega 
telesa površinske 
vode po NUV II 

Ocena ekološkega 
stanja vodnega 
telesa površinske 
vode po NUV II 

Dokončanje verige HE na Spodnji Savi 

HE Brežice 
VT Sava Krško – 
Vrbina  

SI1VT913 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

HE Mokrice 
VT Sava Krško – 
Vrbina  

SI1VT913 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

Prenova HE na reki Dravi 

HE Formin 
UVT Kanal HE 
Formin  

SI378VT 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

stanje ni ocenjeno 

Izgradnja HE na Srednji Savi 

HE Suhadol 
VT Sava Litija -
Zidani Most  

SI1VT557 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

HE Trbovlje 
VT Sava Litija -
Zidani Most  

SI1VT557 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

HE Renke 
VT Sava Litija -
Zidani Most  

SI1VT557 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

DRUGI POTENCIALNI PROJEKTI AN OVE 

HE na litijskem 
delu srednje Save 

VT Sava Litija -
Zidani Most  

SI1VT557 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

VT Sava Podgrad – 
Litija  

SI1VT519 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

zmerno stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

HE na 
ljubljanskem delu 
srednje Save 

VT Sava Medvode 
– Podgrad  

SI1VT310 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

VT Sava Podgrad – 
Litija 

SI1VT519 
dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

zmerno stanje – 
visoka raven 
zaupanja 
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Potencialna energetska raba reke Mure  
Elektrarne na 
mejnem odseku z 
Avstrijo do 
avtocestnega mostu 
pri Vučji vasi na 
notranji Muri 

VT Mura Ceršak – 
Petanjci  

SI43VT10 
dobro stanje – 
srednja raven 
zaupanja 

dobro stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

VT Kučnica Mura 
Petanjci – Gibina  

SI43VT30 
dobro stanje – 
srednja raven 
zaupanja 

zmerno stanje – 
visoka raven 
zaupanja 

Druge HE 

HE Moste 2, 3 
VT Sava HE Moste 
– Podbrezje  

SI1VT137 
dobro kemijsko 
stanje – visoka 
raven zaupanja 

zmerno stanje – 
srednja raven 
zaupanja 

 
Raba površinske vode 
Zakonodaja opredeljuje, da je treba za vsako posebno rabo voda (vodnega ali morskega javnega dobra 
ali naplavin) pridobiti in plačati vodno pravico ter glede na dejansko rabo plačevati vodno povračilo. 
Akt, s katerim se podeli vodna pravica pri pretežno povratnih oblikah (hidroelektrarne) opredeljuje 
predvsem predvideni ali inštalirani trenutni odvzem (v l/s) oziroma vodno območje ali akvatorij (v 
m²). Največje število aktov, s katerim se podeli vodna pravica, se nanaša na rabo vode za lastno 
oskrbo s pitno vodo ter za t. i. drugo rabo, ki se v pretežni meri nanaša na rabo vode za zalivanje vrtov, 
a skupni dovoljeni maksimalni odvzem vode za obe kategoriji je manj kot odstotek vseh podeljenih 
vodnih pravic. Največje količine vode so zagotovljene za rabo za tehnološke namene, dobrih 1.000 
milijonov m³, vendar je velika večina te vode predvidena za hlajenje in je t. i. povratna voda, torej je 
vrnjena v vodotok. Med akti o podelitvi vodnih pravic, ki se ne nanašajo na odvzem vode, je največ 
takih za akvakulturo (okoli 350) ter naravna in bazenska kopališča (okoli 100) (ARSO-KOS, 2016). 
Na vodnem območju Donave se največ vode odvzema na območju Drave, kjer se največji delež vode 
odvzema za potrebe obratovanja hidroelektrarn. Sledita območje Spodnje in Zgornje Save (slika 
spodaj) (NUV II, oktober 2016). 
 

 
Slika 7: Skupna količina odvzemov vode [m3/s] in njihovi deleži po območjih na VO Donave (NUV II, 
oktober 2016) 
 
Male HE 
Na celotnem območju Republike Slovenije je za rabo vode za proizvodnjo električne energije v 
elektrarnah z močjo do 10 MW (male hidroelektrarne – mHE) podeljenih 557 vodnih pravic. Skupni 
dovoljen odvzem vode za to vrsto rabe znaša na letni ravni nekaj več kot 30,3 milijard m3. Velika 
večina malih hidroelektrarn se nahaja v severni polovici Slovenije, v največji meri v hribovitem svetu 
(vir: Geoportal ARSO). 
 
Velike HE 
Na VO Donave deluje skupno 15 velikih hidroelektrarn na dveh vodotokih Savi in Dravi. Dve 
elektrarni sta derivacijski (HE Zlatoličje in HE Formin), kjer je voda speljana v kanal, ena je 
akumulacijska (HE Moste), ostale so pretočne ali pretočno-akumulacijske. Na VO Jadranskega morja 
deluje skupno šest hidroelektrarn, vse na reki Soči. (vir: Geoportal ARSO). 
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Podzemna voda:  
Kemijsko stanje podzemne vode 
Kemijsko stanje podzemnih voda za obdobje 2009-2013 je določeno za vseh 21 vodnih teles. Ocena 
kemijskega stanja podzemne vode kaže, da so zaradi intenzivnih človekovih dejavnosti najbolj 
obremenjena vodna telesa v severovzhodnem delu Slovenije, ki imajo pretežno medzrnsko poroznost. 
Glede na petletni niz podatkov je bilo z visoko ravnjo zaupanja določeno slabo kemijsko stanje za 
Savinjsko, Dravsko in Mursko kotlino. Podzemna voda v Savinjski, Dravski in Murski kotlini je bila 
čezmerno obremenjena z nitrati, v Dravski kotlini pa tudi z atrazinom. Za ostala vodna telesa je bilo 
določeno dobro kemijsko stanje z visoko ali srednjo ravnjo zaupanja. Vsa vodna telesa s slabim 
kemijskim stanjem spadajo v vodno območje Donave. Na vodnem območju Jadranskega morja imajo 
vsa vodna telesa dobro kemijsko stanje (NUV II, oktober 2016). 
 
Količinsko stanje podzemne vode 
Količinsko stanje podzemnih voda v Sloveniji je za posamezna vodna telesa podzemnih voda 
ocenjeno s štirimi preizkusi: 
1. preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na gladine podzemne vode in vodno bilanco, 
2. preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na ekološko stanje površinskih vodnih teles, 
3. preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na kopenske ekosisteme, odvisne od podzemne vode in 
4. preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na vdore slane vode. 
 
Preizkus odvzemov podzemne vode na vodno bilanco je izveden na vseh 21-tih vodnih telesih 
podzemnih voda, ostali preizkusi pa so izvedeni le tam, kjer je ocenjeno tveganje, da učinki rabe 
podzemne vode vplivajo na stanje površinskih vodnih teles, na kopenske ekosisteme, ki so odvisni od 
podzemnih voda ali na vdore slane vode oz. druge vrste vdorov. Na podlagi rezultatov vseh štirih 
izvedenih preizkusov predpisanega postopka ocenjevanja količinskega stanja podzemnih voda se 
količinsko stanje v ocenjevalnem obdobju 2008-2013 v vseh plitvih vodonosnikih 21 vodnih teles 
podzemne vode Slovenije ocenjuje s skupno oceno DOBRO. Vodno bilančni preizkus na podlagi 
primerjave odvzemov z razpoložljivo količino podzemne vode plitvih vodonosnikov izkazuje, da se v 
Sloveniji letno črpa 3,4 % razpoložljive podzemne vode. Največja deleža črpanja glede na 
razpoložljive količine podzemne vode sta v VTPodV_3012 Dravska kotlina (23,6%) in v 
VTpodV_1001 Savska kotlina in Ljubljansko Barje (21,2%). Analiza trenda gladin podzemne vode pri 
ekstrapolaciji za obdobje do leta 2021 nakazuje nekaj območij z manjšim tveganjem za doseganje oz. 
preprečevanje poslabšanja dobrega količinskega stanja, ki se jim bo potrebno v bodoče podrobneje 
posvetiti. Po preizkusu vpliva odvzemov podzemne vode na ekološko stanje površinskih vodnih teles 
za območja rek, kjer je bilo ugotovljeno slabo stanje, črpanje podzemne vode ne povzroča slabega 
ekološkega stanja. Pri analizi vpliva odvzemov podzemne vode na kopenske ekosisteme odvisne od 
podzemne vode izračunani kazalci ne kažejo da so kopenski ekosistemi ogroženi ali poškodovani 
zaradi črpanja podzemne vode. Preizkus vpliva odvzemov podzemne vode na vdore slane vode je bil 
opravljen za vodonosni sistem Brestovica - Timava, ki je edini v stiku z morsko vodo, obenem je 
podzemna voda strateško pomemben vir regionalne oskrbe s pitno vodo. Ugotovljeno je bilo, da ni 
znakov vdorov slane vode v vodonosni sistem Brestovica -Timava in da črpanje podzemne vode v 
črpališču Klariči ne povzroča vdora slane vode (NUV II, oktober 2016).  
 
Geotermalni vodonosniki 
Termalna in termo mineralna voda v Sloveniji izteka bodisi naravno skozi izvire ali umetno iz vrtin iz 
geotermalnih sistemov. Direktna raba geotermalne energije v Sloveniji je prikazana na spodnji sliki. 
Vodonosniki v sedimentacijskih bazenih so razviti znotraj klastičnega zaporedja terciarnih sedimentov 
v vzhodni Sloveniji v Mursko-Zalskem bazenu. V njih obstajajo manjši izolirani rezervoarji s slabim 
napajanjem ali brez obnavljanja. Ta tip vodonosnika je razvit tudi v mezozojskih in kenozojskih 
karbonatnih kamninah, kjer so le te prekrite s slabo prepustnimi in nizko prevodnimi paleozojskimi, 
mezozojskimi ali terciarnimi kamninami ali sedimenti (Obala, Krško-Brežiško polje, Posavske gube, 
Šaleška dolina). Največ toplih izvirov v Sloveniji je mešanega tipa. V njih voda kroži skozi 
razpoklinske cone, kot v sistemih toplih izvirov, vendar je ogreta, ker je vodonosnik pokrit s sedimenti 
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ali kamninami z nižjo termično prevodnostjo kot v vodonosnikih v podlagi sedimentacijskih bazenov. 
Kemijska sestava podzemnih vod je v glavnem odvisna od reakcij med kamnino in vodo. 
 
Dosedanje hidrogeološke analize in rezultati indikativnih meritev Geološkega zavoda Slovenije na 
območju globokih termalnih vodonosnikov v Murski kotlini nakazujejo SLABO količinsko stanje 
podzemne vode. Odvzemi termalne vode predstavljajo 48 % z najnovejšim modelom ocenjenega 
napajanja globokih vodonosnikov. Piezometrične gladine se znižujejo, na dveh merilnih mestih pa je 
ugotovljen tudi statistično značilen upadajoči trend. Po načelu sistemskih meritev količin podzemnih 
voda bo potrebno že vzpostavljeni državni monitoring za plitve vodonosnike razširiti tudi na globoke 
vodonosnike s termalno vodo (NUV II, Program ukrepov upravljanja voda, oktober 2016). 
 
 

 
Slika 8: Prostorska porazdelitev geotermalnih virov v Sloveniji (GeoZS, 2011) 
 
 
Raba podzemne vode 
Zakonodaja opredeljuje, da je treba za vsako posebno rabo voda (vodnega ali morskega javnega dobra 
ali naplavin) pridobiti in plačati vodno pravico ter glede na dejansko rabo plačevati vodno povračilo. 
Akt, s katerim se podeli vodna pravica pri pretežno povratnih oblikah (pridobivanje toplote, termalne 
vode) opredeljuje predvsem predvideni ali inštalirani trenutni odvzem (v l/s) oziroma vodno območje 
ali akvatorij (v m²). Največje število aktov, s katerim se podeli vodna pravica, se nanaša na rabo vode 
za lastno oskrbo s pitno vodo, delež aktov za pridobivanje toplote pa 3 % (ARSO-KOS, 2015). 
  
V obdobju 1960–2012 je bilo iz Murske formacije pridobljenih približno 44,6 milijonov m3 termalne 
vode, kar predstavlja 67 % celotnega odvzema termalne vode iz neogenskih geotermalnih 
vodonosnikov v SV Sloveniji, pri čemer so skoraj 70 % vode iz Murske formacije načrpali v Murski 
Soboti in Moravskih Toplicah. Iz Ptujsko-Grajske formacije je bilo do leta 2012 načrpanih približno 
8,8 milijonov m3 termalne vode. Stanje geotermalnega vodonosnika v Murski formaciji GeoZS 
opazuje od sredine leta 2009. Trenutno so v opazovalni sistem vključene 4 aktivne in 4 mirujoče 
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vrtine. Povprečni upad piezometrične gladine podzemne vode v vrtini Do-1 v Dobrovniku je 0,45 m 
na leto. V letu 2013 sta bili izmerjeni najnižja absolutna (166,41 m) in najnižja povprečna (167,45 ± 
0,65 m) gladina v celotnem opazovalnem obdobju. Značilnosti rabe geotermalne energije v 
obstoječem stanju so: previsok odvzem, prenizka izraba temperaturnega razpona in premalo 
reinjekcije. 
 
Raba izkoriščanja plitve geotermalne energije je v porastu. Ti sistemi oplemeniteni s toplotnimi 
črpalkami so: zemeljski kolektorji, geotermične sonde, vrtine na podzemno vodo. Vsaj 4410 enot 
geotermalnih toplotnih črpalk (GTČ), tako na vodni vir (W) kot tudi talne z zaprtim krogom (H in V), 
skupna kapaciteta: dodatnih 49,9 MWt (stanje: 1. junij 2010). (vir: Geološki zavod Slovenije. 
November 2014A). 

5.1.4 Narava 

Biotska raznovrstnost 
Slovenija ima kljub majhni površini izredno visoko vrstno pestrost, z velikim številom vrst na 
majhnem prostoru. V svetovnem merilu se lahko ponaša z eno najvišjih podzemeljskih biotskih 
pestrosti in je z 58 % površinsko zastopanostjo z gozdovi (vrstno zelo dobro ohranjenih) ena najbolj 
gozdnatih evropskih držav (Zavod za gozdove Slovenije, maj 2015).  
 
Na območju Slovenije je opisanih 3.266 različnih domorodnih taksonov praprotnic in semenk, osnovni 
značaj pa jim dajejo alpski in srednjeevropski floristični elementi ter panonske, dinarske in 
sredozemske vrste. Pojavljajo se številne endemične rastline (66 taksonov, 22 je značilnih samo za 
območje Slovenije), ki rastejo na zelo majhnem območju in nikjer drugje po svetu. Znatno večjo 
pestrost kot v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije kažejo predeli zahodne Slovenije (večji del Alp 
in slovenski submediteran s Krasom in delom Istre), kjer je na približno 140 km2, kolikor obsegajo 4 
kvadranti, ki skupaj tvorijo osnovno polje, v glavnem 800 ali več taksonov. Prav tako je bilo pri nas 
registriranih med 13.000 - 15.000 vrst živalskih vrst, od tega je okrog 4000 endemičnih (predvsem 
podzemeljske živali) (Hlad in Skoberne, 2001). Tu bivajo vrste z zelo različnimi areali 
(vzhodnoevropske, evrazijske, zahodnoevropske, mediteranske in številne endemne vrste zahodnih 
Dinaridov). Zelo številčno je vrstno bogastvo med nevretenčarskimi skupinami, med vretenčarskimi 
pa je na tem območju prisoten pomemben (vitalen) del populacij nekaterih evropsko oz. svetovno 
ogroženih karizmatičnih vrst. 
 
Ukrepi, predvideni z AN OVE, bi lahko povzročili trajen negativen vpliv na živalske vrste predvsem 
zaradi fragmentacije habitatov (izgradnja hidroelektrarn – fragmentacija habitata vodnih in obvodnih 
organizmov, izgradnja vetrnih elektrarn – fragmentacija habitata ptic, netopirjev in velikih zveri), kar 
bo privedlo do motenj v njihovih migracijskih poteh. V nadaljevanju zato izpostavljamo predvsem te 
skupine. 
 
V nadaljevanju so izpostavljene skupine vrst, na katere bodo imeli posegi v okviru AN OVE še 
posebej velik vpliv. Podatki o izhodiščnem stanju okolja bodo za posamezni poseg podrobneje 
obravnavani na planskem in projektnem nivoju.  
 
Vodni organizmi 
 
Celinske vode so življenjski prostor mnogih organizmov npr. rib, obloustk, rakov, vrtinčarjev, ličink 
kačjih pastirjev, mladoletnic, vrbnic, enodnevnic… V nadaljevanju izpostavljamo ribe, rake 
deseteronožce in obloustke, ki so med bolj raziskanimi vodnimi organizmi in so celotno življenjsko 
obdobje vezane na vodo. Čeprav so v okoljskem poročilu te skupine še posebej izpostavljene, pa bodo 
posegi v okviru AN OVE, ki so vezani na vodo, vplivali tudi na ostale vodne oz. obvodne organizme. 
Omilitveni ukrepi, ki so predpisani z Okoljskim poročilom, pa bodo pozitivno vplivali ne samo na te, 
podrobneje obravnavane skupine, ampak tudi na ostale vodne in obvodne organizme.  
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Ribe, obloustke in raki deseteronožci 
 
V celinskih vodah Slovenije živi 86 sladkovodnih vrst rib, od tega 67 domorodnih, štiri vrste obloustk 
in pet vrst sladkovodnih rakov deseteronožcev. Ribje vrste v donavskem porečju so različne od tistih v 
jadranskem povodju. V donavskem porečju živi 68 ribjih vrst, od tega 53 domorodnih. Endemnih, to 
je vrst, ki živijo le na omejenem območju, je deset, vendar nobena ne živi le v Sloveniji. V jadranskem 
povodju živi 38 ribjih vrst, od tega je 26 domorodnih vrst. Endemnih vrst je dvanajst, nobena pa ne 
živi samo v Sloveniji. Število pri nas živečih vrst se z odkrivanjem novih vrst in spremembami v 
taksonomiji rib spreminja (Program upravljanja rib, december 2015). 
 
V evropskem merilu je med vsemi živalskimi skupinami največ ogroženih vrst prav med ribami. 
Bogastvo ribjih vrst Sloveniji nalaga tudi obveznost za zaščito ogroženih ribjih vrst in njihovih 
habitatov (življenjskega prostora). Mnoge ribje vrste so zaradi različnih, predvsem antropogenih 
vzrokov ogrožene in zaščitene z evropskimi in slovenskimi predpisi. V Sloveniji je s Habitatno 
direktivo EU zavarovanih 30 vrst rib, štiri vrste obloustk in dve vrsti rakov, z Uredbo o zavarovanih 
prostoživečih živalskih vrstah 24 vrst rib, štiri vrste obloustk in tri vrste rakov deseteronožcev, katerih 
živali se varujejo, ter tri vrste obloustk in 45 vrst rib, katerih habitati se varujejo. Na rdečem seznamu 
ogroženih živalskih vrst je 55 vrst rib, tri vrste obloustk in tri vrste sladkovodnih rakov 
deseteronožcev. Od ribjih vrst, uvrščenih na rdeči seznam, sta dve vrsti uvrščeni v kategorijo izumrlih 
vrst (Ex), dve v kategorijo domnevno izumrlih vrst (Ex?), 29 jih je uvrščenih v kategorijo prizadetih 
vrst (E), devet je uvrščenih v kategorijo ranljivih vrst (V), šest vrst je uvrščenih v kategorijo redkih 
vrst (R), sedem vrst pa je uvrščenih v kategorijo vrst, ki so bile zavarovane s predhodno veljavno 
uredbo o zavarovanju ogroženih živalskih vrst in ki so trenutno zunaj nevarnosti, obstaja pa 
potencialna možnost njihove ponovne ogroženosti (O1). Od obloustk sta dve vrsti uvrščeni v 
kategorijo prizadetih vrst (E), ena vrsta pa v kategorijo redkih vrst (R). Vse tri vrste rakov 
deseteronožcev so uvrščene v kategorijo ranljivih vrst (V) (Program upravljanja rib, december 2015). 
 
V tabelah spodaj so navedene vrste rib in obloustk, ki se pojavljajo v odsekih rek, na katerih so v 
sklopu AN OVE predvidene velike HE. 
 
Za reko Savo so predstavniki Zavoda za ribištvo RS kot pomembnejše vrste izpostavili: podust, 
mreno, ogrico, blistavca, babico, pisanko, navadnega globočka in donavskega potočnega piškurja 
(podatki pridobljeni od: ZZRS, Masa.Carf@zzrs.si, 16. 1. 2017). 
 

Tabela 9: Ribe in obloustke na obravnavanih območjih reke Save (podatki pridobljeni od: ZZRS, 
Masa.Carf@zzrs.si, 16. 1. 2017) 
  Revir     
Vrsta Znanstveno ime 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Uredba Habitat. 

direktiva 
Rdeči 
seznam 

Varstvena 
doba 

androga Blicca bjoerkna       �   - - - 15.04. - 30.06. 
babica Barbatula 

barbatula 
�  �  � � � � � - - O1 - 

beloplavuti 
globoček 

Romanogobio 
vladykovi 

    � � � � � Z,H 2 V - 

blistavec Telestes souffia  � � � �  � �  Z,H 2 E - 
bolen Aspius aspius    �     � H 2 E 01.05. - 30.06. 
donavski 
potočni piškur 

Eudontomyzon 
vladykovi 

�    �     Z,H 2 E - 

jez Leuciscus idus         � H - E 01.03. - 31.05. 
jezerska 
zlatovčica# 

Salvelinus umbla         � - - - 01.12. - 28.02. 

kapelj Cottus gobio �    �  �   H 2 V - 
klen Squalius cephalus � � � � � � � � � - - - 01.05. - 30.06. 
klenič Leuciscus 

leuciscus 
        � H - E 01.05. - 30.06. 

koreselj Carassius         � - - - 01.05. - 30.06. 
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  Revir     
Vrsta Znanstveno ime 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Uredba Habitat. 

direktiva 
Rdeči 
seznam 

Varstvena 
doba 

carassius 
krap (divja 
oblika) 

Cyprinus carpio � � � � � �    Z - E - 

krap (gojena 
oblika)# 

Cyprinus carpio � � � � � � � � � - - - - 

linj Tinca tinca  � � �     � - - E 01.05. - 30.06. 
lipan Thymallus 

thymallus 
� � � � �     - 5  V 01.12. - 15.05. 

menek Lota lota � � � �      H - E 01.12. - 31.03. 
mrena Barbus barbus � � � � � � � � � H 5 E 01.05. - 30.06. 
navadna nežica Perca fluviatilis �    �  � �  Z,H 2 V - 
navadni 
globoček 

Gobio 
obtusirostris 

    � � � � � - - - - 

navadni ostriž Perca fluviatilis �   � �    � - - - 01.03. - 31.05. 
ogrica Vimba vimba    � � � � � � - - E 01.05. - 30.06. 
pezdirk Rhodeus amarus     �     H 2 E - 
pisanec Phoxinus 

phoxinus 
�  �  �  � � � - - - 01.04. - 30.06. 

pisanka Alburnoides 
bipunctatus 

�  � � � �  � � - - O1 - 

platnica Rutilus virgo � � � � � �  � � H 2 E 01.03. - 31.05. 
ploščič Abramis brama     � � � � � - - - 01.05. - 30.06. 
podust Chondrostoma 

nasus 
� � � � � � � � � H - E 01.03. - 31.05. 

pohra Barbus 
balcanicus 

    � � � � � H 2,5 - 01.05. - 30.06. 

potočna postrv Salmo trutta fario � � � � � � � � � - - E 01.10.–28.02. 
potočna 
zlatovčica# 

Salvelinus 
fontinalis 

� � �       - - - 01.12. - 28.02. 

pseudorazbora# Pseudorasbora 
parva 

    �     - - - - 

rdečeoka Rutilus rutilus � � � � � � � � � - - - 01.04. - 30.06. 
rdečeperka Scardinius 

erythrophthalmus 
�   � � �   � - - - 01.04. - 30.06. 

smuč Sander 
lucioperca 

        � - - E 01.03. - 31.05. 

som Silurus glanis    �   �  � - - V 01.05. - 30.06. 
sončni ostriž# Lepomis gibbosus         � - - - - 
srebrni 
koreselj# 

Carassius gibelio         � - - - - 

sulec Hucho hucho � � � � � � � � � H 2,5 E 15.02. - 30.09. 
šarenka# Oncorhynchus 

mykiss 
� � � � �   � � - - - 01.12. - 28.02. 

ščuka Esox lucius � � � � �    � H - V 01.02. - 30.04. 
upiravec Zingel streber     �   � � H 2 E - 
zelenika Alburnus 

alburnus 
� � � � � � � � � - - - 01.04. - 30.06. 

zvezdogled Romanogobio 
uranoscopus 

�  �  �   � � H 2 V - 

Legenda: 
REVIR Zgornja meja Spodnja meja 
Sava 8  Most v Verju Most v Tacnu 
Sava 9 Tacenski most Železniški most Črnuče 
Sava 10 Železniški most Črnuče Sotočje z Ljubljanico 
Sava 11 Sotočje z Ljubljanico Most v Litiji 
Sava 12 Most v Litiji Most v vasi Sava 
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Sava 13 Most v naselju Sava Putjorek 
Sava 14 Potiorek Doležalek 
Sava 15 Doležalek Viadukt na Tohi 
Sava 16 Viadukt v Tohi HE Vrhovo 
Rdeči seznam: vrsta je zabeležena v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 
RS 82/02, 42/10). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; 
K – premalo znana vrsta; O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ možnost ponovne ogroženosti, I – neopredeljena vrsta.  
Habitatna direktiva: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z 
dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). 1 – Priloga I: naravni habitatni 
tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 2 – Priloga II: živalske in 
rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 4 – Priloga IV: 
živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; 5 – priloga V: živalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 
Uredba: vrsta je zabeležena v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 96/08, 36/09). Z – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in 
populacij; H – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev 
ugodnega stanja njihovih habitatov 
# – tujerodna vrsta 
 
Tabela 10: Ribe in obloustke na obravnavnem območju reke Mure (revirja Mura 1 in Mura 2) (Ribiški 
kataster, stanje na dan 17. 1. 2017) 
Vrsta Znanstveno ime ZZRS, 

oktober 
2015 

Uredba Habitat. 
direktiva 

Rdeči 
seznam 

Varstvena doba 

androga Blicca bjoerkna  - - - 15.04. - 30.06. 
babica Barbatula barbatula � - - O1 - 
beli amur# Ctenopharyngodon 

idella 
� - - - - 

belica Leucaspius delineatus  Z,H - Ex? - 
beloplavuti 
globoček 

Romanogobio 
vladykovi 

� Z,H 2 V - 

blistavec Telestes souffia  Z,H 2 E - 
bolen Aspius aspius � H 2 E 01.05. - 30.06. 
čep Zingel zingel � H 2,5 E 01.03. - 31.05. 
činklja Misgurnus fossilis  H 2 E - 
črni ameriški 
somič 

Ameiurus melas  - - - - 

črnooka Ballerus sapa  H - R - 
donavski potočni 
piškur 

Eudontomyzon 
vladykovi 

� Z,H 2 E - 

grbasti okun Gymnocephalus baloni � Z,H 2 E - 
jegulja Anguilla anguilla  Z,H - Ex? - 
jez Leuciscus idus � H - E 01.03. - 31.05. 
kapelj Cottus gobio  H 2 V - 
kečiga Acipenser ruthenus  Z,H 5 R - 
keslerjev globoček Romanogobio kesslerii � Z,H 2 V - 
klen Squalius cephalus � - - - 01.05. - 30.06. 
klenič Leuciscus leuciscus � H - E 01.05. - 30.06. 
koreselj Carassius carassius  - - - 01.05. - 30.06. 
kosalj Ballerus ballerus  H - R - 
krap (gojena 
oblika)# 

Cyprinus carpio � - - - - 

linj Tinca tinca  - - E 01.05. - 30.06. 
lipan Thymallus thymallus � - 5 V 01.12. - 15.05. 
menek Lota lota � H - E 01.12. - 31.03. 
mrena Barbus barbus � H 5 E 01.05. - 30.06. 
navadna nežica Cobitis elongatoides  Z,H 2 V - 
navadni globoček Gobio obtusirostris � - - - - 
navadni okun Gymnocephalus  H - O1 - 
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Vrsta Znanstveno ime ZZRS, 
oktober 
2015 

Uredba Habitat. 
direktiva 

Rdeči 
seznam 

Varstvena doba 

cernua 
navadni ostriž Perca fluviatilis � - - - 01.03. - 31.05. 
ogrica Vimba vimba � - - E 01.05. - 30.06. 
pezdirk Rhodeus amarus  H 2 E - 
pisanec Phoxinus phoxinus  - - - 01.04. - 30.06. 
pisanka Alburnoides 

bipunctatus 
� - - O1 - 

piškurji   - - - - 
platnica Rutilus virgo � H 2 E 01.03. - 31.05. 
ploščič Abramis brama � - - - 01.05. - 30.06. 
podust Chondrostoma nasus � H - E 01.03. - 31.05. 
pohra Barbus balcanicus  H 2,5 - 01.05. - 30.06. 
potočna postrv Salmo trutta fario � - - E 01.10.–28.02. 
potočna 
zlatovčica# 

Salvelinus fontinalis  - - - 01.12. - 28.02. 

pseudorazbora# Pseudorasbora parva  - - - - 
rdečeoka Rutilus rutilus � - - - 01.04. - 30.06. 
rdečeperka Scardinius 

erythrophthalmus 
 - - - 01.04. - 30.06. 

rjavi ameriški 
somič 

Ameiurus nebulosus  - - - - 

sabljarka Pelecus cultratus  Z,H 2 R - 
smrkež Gymnocephalus 

schraetser 
 Z,H 2,5 E - 

smuč Sander lucioperca � - - E 01.03. - 31.05. 
som Silurus glanis  - - V 01.05. - 30.06. 
sončni ostriž# Lepomis gibbosus � - - - - 
srebrni koreselj# Carassius gibelio � - - - - 
srebrni 
tolstolobik# 

Hypophthalmichthys 
molitrix 

 - - - - 

sulec Hucho hucho � H 2,5 E 15.02. - 30.09. 
šarenka Oncorhynchus mykiss � - - - 01.12. - 28.02. 
ščuka Esox lucius � H - V 01.02. - 30.04. 
upiravec Zingel streber � H 2 E - 
zelenika Alburnus alburnus � - - - 01.04. - 30.06. 
zet Gasterosteus 

aculeatus 
 Z,H - R - 

zlata nežica Sabanejewia 
balcanica 

 H 2 E - 

zlati koreselj# Carassius auratus  - - - - 
zvezdogled Romanogobio 

uranoscopus 
� H 2 V - 

ZZRS, oktober 2015: Vrsta je bila potrjena v Ihtioloških raziskavah reke Mure na območju HE Hrastje Mota 
Rdeči seznam: vrsta je zabeležena v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 
RS 82/02, 42/10). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; 
K – premalo znana vrsta; O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ možnost ponovne ogroženosti, I – neopredeljena vrsta.  
Habitatna direktiva: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z 
dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). 1 – Priloga I: naravni habitatni 
tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 2 – Priloga II: živalske in 
rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 4 – Priloga IV: 
živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; 5 – priloga V: živalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 
Uredba: vrsta je zabeležena v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 96/08, 36/09). Z – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in 
populacij; H – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev 
ugodnega stanja njihovih habitatov 
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# – tujerodna vrsta 
 
Tabela 11: Ribe in obloustke na obravnavanem območju reke Drave (revirja SD2–dovodnik HE Formin, 
Drava–kanal K 1b) (Ribiški kataster, stanje na dan 17. 1. 2017) 
Vrsta Znanstveno ime Uredba Habitat. 

direktiva 
Rdeči 
seznam 

Varstvena doba 

androga Blicca bjoerkna - - - 15.04. - 30.06. 
beli amur# Ctenopharyngodon 

idella 
- - - - 

bolen Aspius aspius H 2 E 01.05. - 30.06. 
klen Squalius cephalus - - - 01.05. - 30.06. 
krap (gojena 
oblika)# 

Cyprinus carpio - - - - 

mrena Barbus barbus H 5 E 01.05. - 30.06. 
navadni globoček Gobio obtusirostris - - - - 
navadni ostriž Perca fluviatilis - - - 01.03. - 31.05. 
ogrica Vimba vimba - - E 01.05. - 30.06. 
platnica Rutilus virgo H 2 E 01.03. - 31.05. 
ploščič Abramis brama - - - 01.05. - 30.06. 
podust Chondrostoma nasus H - E 01.03. - 31.05. 
smuč Sander lucioperca - - E 01.03. - 31.05. 
som Silurus glanis - - V 01.05. - 30.06. 
sulec Hucho hucho H 2,5 E 15.02. - 30.09. 
šarenka Oncorhynchus mykiss - - - 01.12. - 28.02. 
ščuka Esox lucius H - V 01.02. - 30.04. 
zelenika Alburnus alburnus - - - 01.04. - 30.06. 
Rdeči seznam: vrsta je zabeležena v Pravilniku o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list 
RS 82/02, 42/10). Ex – izumrla vrsta; Ex? – domnevno izumrla vrsta; E – prizadeta vrsta; V – ranljiva vrsta; R – redka vrsta; 
K – premalo znana vrsta; O/O1 – vrsta zunaj nevarnosti/ možnost ponovne ogroženosti, I – neopredeljena vrsta.  
Habitatna direktiva: Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 
živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z 
dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368) (Direktiva o habitatih). 1 – Priloga I: naravni habitatni 
tipi v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 2 – Priloga II: živalske in 
rastlinske vrste v interesu Skupnosti, za ohranjanje katerih je treba določiti posebna ohranitvena območja; 4 – Priloga IV: 
živalske in rastlinske vrste v interesu Skupnosti, ki jih je treba strogo varovati; 5 – priloga V: živalske in rastlinske vrste v 
interesu Skupnosti, pri katerih za odvzem iz narave in izkoriščanje lahko veljajo ukrepi upravljanja. 
Uredba: vrsta je zabeležena v Uredbi o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS 46/04, 109/04, 84/05, 
115/07, 96/08, 36/09). Z – Priloga 1 (poglavje A): živalske vrste, za katere je določen varstven režim za varstvo živali in 
populacij; H – Priloga 2 (poglavje A): živalske vrste, za katere so določeni ukrepi varstva habitatov in smernice za ohranitev 
ugodnega stanja njihovih habitatov 
# – tujerodna vrsta 
 
V Sloveniji v naravi najdemo tri domorodne vrste potočnih rakov – jelševca (Astacus astacus), 
koščaka (Austropotamobius torrentium) in koščenca (Austropotamobius pallipes), ob njih pa še 
signalnega raka, ki je tujerodna vrsta. Domorodne vrste potočnih rakov so zavarovane z Uredbo o 
zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 32/08 – 
odl. US, 96/08, 36/09, 102/11, 15/14 in 64/16). Koščak in koščenec sta zavarovana tudi s Habitatno 
direktivo EU. Koščak je s Habitatno direktivo opredeljen tudi kot vrsta, ki se prednostno ohranja v 
ugodnem stanju. V porečjih reke Save so bili raki koščaki najdeni v pritokih Save, v sami reki pa so 
bili koščaki registrirani le v Savi Dolinki in v Savi pri Trbovljah. Lokacija pri Trbovljah predstavlja 
habitat koščaka v največji slovenski reki. V porečju reke Mure so bili vsi koščaki najdeni v manjših 
desnih pritokih reke Mure med Tratami in Šentiljem, v porečju reke Drave pa so pogosti. Jelševec je v 
Sloveniji razširjen predvsem v južni in vzhodni Sloveniji (Govedič in sod., 2011; Govedič in sod., 
2007; Govedič, 2006). 
 
Šele od leta 2006 je z Zakonom o sladkovodnem ribištvu (Uradni list RS, št. 61/06) določeno, da mora 
investitor zagotoviti ustrezen ribji prehod prek vsakega v vodi zgrajenega objekta, ki bi lahko oviral 
gor in dolvodno migracijo rib. V novejšem času se ob izgradnji visokih in srednjevisokih pregrad 
hkrati gradijo tudi prehodi za ribe in druge vodne organizme, mnogi starejši objekti pa so za ribe 
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neprehodni. V obstoječem stanju so na večjih slovenskih vodotokih številne visoke pregrade. To velja 
predvsem za reko Dravo in Savo, kot tudi za nekatere njune pritoke, kot na primer Soro, Savinjo in 
Dravinjo. Prehajanje in prosto razporejanje rib je zaradi višine pregrad in dejstva, da nimajo ribjih 
prehodov oziroma so ti redki, onemogočeno oziroma oteženo.  
 
Raziskovalci Zavoda za ribištvo Slovenije so v okviru študij o stanju in varstvu sulca ter podusti 
(Zavod za ribištvo, 2008; Zavod za ribištvo, 2008a) med drugim preučili pregrade na večjih slovenskih 
rekah. Pregrade so raziskovalci Zavoda za ribištvo Slovenije popisovali tudi v okviru Strokovnih 
podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save (Bajec Sušnik in sod., 
2016), v okviru katerih so popisovali za sulce neprehodne pregrade na območju srednje Save, med 
Medvodami in Litijo, ter na pritokih Sori, Kamniški Bistrici in Gameljščici, podatke o vodnih 
pregradah na Ljubljanici pa so povzeli iz projekta »Obnovitev koridorja Ljubljanice in izboljšanje 
rečnega vodnega režima« (LIFE10NAT/SI/142)«. Ugotovljeno je bilo, da so za ribe neprehodne 
sledeče pregrade: 

• Sava Dolinka: pregrada Javornik, MHE Jesenice (Radingerejeva elektrarna), MHE Lipce 
(Tavčarjeva elektrarna), HE Moste;  

• Sava Bohinjka: HE Soteska, Cajhnov jez (je sicer opremljen z ribjo stezo, ki pa je 
nefunkcionalna);  

• Sava (dolvodno od sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke): Majdičev jez v Kranju, HE 
Mavčiče, HE Medvode, jez v Tacnu, HE Vrhovo, HE Boštanj, jez pri JEK (ima prehod za 
ribe, ki pa ne deluje);  

• Selška Sora: Okornov jez (ima prekatni prehod za rib, kjer pa je po ocenah ribičev prehodnost 
rib slaba), MHE Niko (s slabo prehodnim prehodom za ribe) in še vsaj sedem visokih 
neprehodnih pregrad;  

• Poljanska Sora: Rodolfov mlin, MHE Jelovčan in Poljanškov jez, HE Fužine (ima prehod za 
ribe, ki ne deluje), Fužine, MHE Demšar in jez Koreninovec, Puštalski jez v Škofji Loki (ima 
prehod za ribe, ki pa je slabo prehoden);  

• Sora: jez v Loki, jez pri Goričanah (neprehoden jez, ki ima sicer ribjo stezo vendar je slabo 
funkcionalna), pregradni prag na izlivnem delu Sore;  

• Gameljčica: jez pri ribnikih v Spodnjih Gameljnah;  
• Ljubljanica: zapornica na Grubarjevem kanalu pod Karlovškim mostom in zapornice pri 

Ambroževem trgu (obe lokaciji zapornic so za ribe neprehodne, vendar so občasno odprte), 
MHE Fužine (prekatni prehod za ribe, ki pa je zaprt z rešetko in zato nefunkcionalen), jez pri 
papirnici Vevče;  

• Kamniška Bistrica: številne prečne pregrade; 
• Savinja: številne pregrade do višine 1 m; pregrade višje od 1 m so: jez pri Rogovilcu, Ivanov 

jez v Lučah, jez v Strugah, Marčinkov jez, Mlinarjev jez, Grušoveljski jez, Graščinski jez, 
Delejev jez, Zgornji Letuški jez in Podvinski jez;  

• Krka: številni jezovi in naravne stopnje, ki ribam ob normalnih pretokih vode onemogočajo 
prosto prehajanje in razporejanje; višji jezovi so: jez v Dvoru, Zajčev in Seidlov jez v Novem 
mestu in jez v Mačkovcu;  

• Kolpa: Kolpo na odseku od Osilnice do Dola pregrajuje več jezov. Višine vseh so v mejah 
med enim in dvema metroma. Jezovi nimajo posebnih prehodov za ribe, vendar je njihova 
krona na enem delu znižana zaradi omogočanja prehoda raftom in čolnom, ki so sestavni del 
turistične ponudbe. Navkljub znižanju, pa ne omogočajo prehajanja ribam pri vseh pretokih 
(še posebej ne nepostrvjim vrstam);  

• Drava: HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE Ožbalt, HE Fala (ribja steza je bila ob 
prenovi zaprta), HE Mariborski otok (ima ribjo stezo, ki pa je zaprta), HE Zlatoličje, HE 
Formin, jez Melje v Mariboru;  

• Mura: ni pregrajena z visokimi pregradami in lahko ribe na tem odseku prosto prehajajo in se 
razporejajo – jez v Ceršaku je za ribe prehoden. 

 
Z Uredbo o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni 
list RS, št. 52/07) so določene vode posebnega pomena; to so vode, ki so z vidika varstva rib nekateri 
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od najbolj ohranjenih vodnih ekosistemov in so zlasti značilne in ugodne za razvoj ter ohranjanje 
posameznih domorodnih vrst rib.  
 
Na VO Donave so vode posebnega pomena: 

• Radovna od izvira do spodnjega jezu Hidroelektrarne Vintgar,  
• Sava Bohinjka od cestnega mostu pod Bohinjsko Bistrico do jezu v Soteski s pritoki, ter 

Triglavska jezera,  
• Unica od izvira do poniknjenja s pritoki,  
• Iščica od izvira do mostu v Hauptmancah s pritoki, razen Želimeljščice,  
• Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki, razen Dolske 

Mlinščice,  
• Kolpa od jezu v Slavskem Lazu do jezu v Dolu pri Starem Trgu s pritoki na levem bregu,  
• Obrh v Loški dolini s pritoki; Cerkniško jezero od izvira Stržena do črte Retje–Ponikve–

Vrata–Zadnji kraj s pritoki,  
• Krka od izvirov do jezu elektrarne v Zagradcu s pritoki, razen Višnjice; Višnjica od mostu 

Krška vas–Trebnja Gorica do izliva v Krko. 
 
Na VO Jadranskega morja so na celinskih vodah vode posebnega pomena:  

• Soča od izvira do mostu v vasi Čezsoča s pritoki  
• Krnsko jezero.  

 
Velike zveri 
Umestitev novih energetskih objektov (predvsem vetrnih elektrarn) v prostor lahko povzroči 
fragmentacijo strnjenih gozdnih sestojev, ki so izjemnega pomena za velike zveri, zmanjšuje njihov 
bivalni prostor in preprečuje migracijo. V Sloveniji poznamo dva tipa življenjskih območij velikih 
zveri (volk, ris in medved), in sicer Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, ki je 
opredeljeno kot ekološko pomembno območje (EPO), in življenjska območja rjavega medveda 
(osrednje, robno, prehodno in območje brez prisotnosti rjavega medveda), ki jih opredeljuje strategija 
za rjavega medveda. EPO se prekriva z osrednjim življenjskim območjem rjavega medveda. Za volka 
in risa v strategijah niso opredeljena življenjska območja na način, kot so v strategiji za rjavega 
medveda.  
 
Za medveda in volka je izdelana strategija upravljanja: 

• Strategija upravljanja z rjavim medvedom Ursus arctos v Sloveniji  
• Strategija ohranjanja volka (Canis lupus) v Sloveniji in trajnostnega upravljanja z njim, 

Akcijski načrt upravljanja populacije volka (Canis lupus) v Sloveniji za obdobje 2012–2017. 
 
V Sloveniji se izvaja telemetrija posameznih osebkov volkov in risov, vendar podatki niso 
sistematično zbrani, da bi lahko omogočali nazoren pregled migracijskih poti omenjenih vrst. 
Migracijske poti rjavega medveda so bile evidentirane predvsem v času izvajanja monitoringov 
prehajanja živali preko novo zgrajenih odsekov avtocest. Najpomembnejši migracijski koridorji 
rjavega medveda potekajo iz strnjenih gozdov južne Slovenije proti severu in severozahodu.  
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Slika 9: EPO - osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri (vir: Geoportal ARSO, 2014) 
 
Ptice 
Od predvidenih posegov v AN OVE ima na ptice lahko največji negativen vpliv postavitev vetrnih 
elektrarn. V Sloveniji je 380 prostoživečih vrst ptic, ki so bile potrjeno opažene na ozemlju Slovenije 
med leti 1800 in 2011 ter so navedene v zadnjem preglednem seznamu komisije za redkosti Društva za 
opazovanje in proučevanje ptic Slovenije iz leta 2012, poleg njih pa še 35 vrst, ki so bile v naravo 
vnesene umetno in v Sloveniji niso vzpostavile prostoživeče populacije - te niso del uradnega seznama 
in se ne upoštevajo pri skupnem številu vrst (Hanžel, 2013). 
 
Netopirji 
Vetrne elektrarne lahko negativno vplivajo na netopirje predvsem zaradi možnosti trkov, ki je posebno 
velika v primeru, da so osvetljene in s tem privabljajo številne žuželke, ki so glavna hrana netopirjem. 
V Sloveniji je zabeleženih 30 vrst netopirjev (28 v zadnjih 10-ih letih), saj razgibane mikroklimatske 
razmere ustvarjajo raznolike življenjske pogoje in habitate (Presetnik in sod., 2009). 
 
Varovana območja 
Slovenija ima 355 območij Natura 2000, od tega je 324 določenih na podlagi direktive o habitatih in 
31 na podlagi direktive o pticah. Natura 2000 območja trenutno skupaj obsegajo 768.432,53 ha 
oziroma 37,9 % površine Slovenije (Geoportal ARSO, april 2016). 
 
Trenutno imamo v Sloveniji sledeča zavarovana območja: 1 narodni park, 3 regijske parke, 45 
krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 53 naravnih rezervatov, 1 naravno znamenitost, 90 
spomenikov oblikovane narave in 323 naravnih spomenikov. Dodatno je še 869 zavarovanih območij 
– točk: 1 naravni rezervat, 840 naravnih spomenikov in 28 spomenikov oblikovane narave. 
Zavarovanih je 269.866,29 ha, kar je 13,3 % površine Slovenije (Geoportal ARSO, april 2016).  
 
Zavod RS za varstvo narave je aprila 2014 pripravljavcem NUV poslal seznam Natura 2000 območij, 
katerih ohranjenost je odvisna od stanja podzemne vode. To so sledeča Natura območja (posredovano 
po e-mailu od: tina.klemencic@zrsvn.si, 28. 5. 2015): 
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• Lučka jama 
• Dobličica 
• Krakovski gozd 
• Kotarjeva prepadna 
• Stobe - Breg 
• Gradac 
• Lahinja 
• Rinža 
• Kozja luknja 
• Boreci 
• Dobrava 
• Bobnova jama 
• Povirje vzhodno od Bodešč 
• Krška jama 
• Radensko polje - Viršnica 
• Mrzla jama pri Prestranku 
• Petanjska jama 
• Ajdovska planota 
• Vir pri Stični 
• Kompoljska jama - Potiskavec 
• Globočec 
• Lubnik 
• Podpeška jama 
• Slovenska Istra 
• Mura 
• Drava 
• Goričko 
• Grabonoš 
• Javorniki - Snežnik 
• Notranjski trikotnik 
• Matarsko podolje 
• Trnovski gozd - Nanos 
• Sava Medvode - Kresnice 
• Kočevsko 
• Dobrava - Jovsi 
• Ljubljansko barje 
• Kras 
• Karavanke 
• Savinja Grušovlje - Petrovče 
• Krka s pritoki 

 
Natura 2000 območja in zavarovana območja na območju Republike Slovenije so prikazana v 
poglavju 5.2 in v prilogi na karti 3. 
 
Območja v Sloveniji, uvrščena med Ramsarska mokrišča so: Cerkniško jezero z okolico (ID 1600), 
Sečoveljske soline (od ID 586) in Škocjanske jame (ID 991). Glavni cilj Ramsarske konvencije je 
zagotoviti ohranjanje mokrišč, predvsem tistih mednarodnega pomena, s smotrno rabo, mednarodnim 
sodelovanjem in zavarovanjem. 
 
Škocjanske jame so bile zaradi svojega izjemnega pomena za naravno svetovno dediščino 1986 leta 
vpisane na Unescov seznam svetovne kulturne in naravne dediščine (referenčna številka 390). So 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana     79 

edinstven naravni spomenik na območju matičnega Krasa, kjer je reka Reka na stiku fliša z apnencem 
v zemeljski zgodovini izoblikovala izjemen splet jam, udornic, ponorov in enega največjih podzemnih 
kanjonov v Evropi.  
 
Naravne vrednote 
Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot je določil 2655 naravnih vrednot – območij, 2.735 
naravnih vrednot - točk in 10.725 naravnih vrednot - jam. Naravne vrednote obsegajo 246.700,33 ha 
območja Slovenije kar znaša 12,2 % površine države (Geoportal ARSO, april 2016). Površinsko 
največji sta geomorfološki naravni vrednoti planota Pokljuka in planota Jelovica, sledijo pa narivna 
struktura Nanos in Kraški rob. Na ozemlju Slovenije je več območij pričakovanih naravnih vrednot. 
Prikaza naravnih vrednot in pričakovanih naravnih vrednot je na slikah v poglavju 5.2 in v prilogi na 
karti 4. 
 
Ekološko pomembna območja 
V Sloveniji je določenih 275 ekološko pomembnih območij in 32 jam, ki so razglašena kot ekološko 
pomembna območja. Ekološko pomembna območja obsegajo 1.100.147,01 ha območja Slovenije, kar 
znaša 54,3 % površine Slovenije (Geoportal ARSO, april 2016). Največjo površino obsegajo EPO 
Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, Julijske Alpe in Kočevsko. Prikaz ekološko 
pomembnih območij v Sloveniji je na sliki v poglavju 5.2 in v prilogi na karti 4. 

5.1.5 Podnebni dejavniki 

Izpolnjevanje okoljskih ciljev o deležu obnovljivih virih energije je skupaj z izvajanjem programa 
ukrepov učinkovite rabe energije poglavitni instrument politik zmanjševanja emisij toplogrednih 
plinov. Obe področji ukrepov bosta ključno prispevali k blaženju podnebnih sprememb in pripomogli, 
da napori k prilagajanju podnebnim spremembam ne bodo preveliki.  
 
Prilagajanje podnebnim spremembam 
V okviru projekta Podnebna spremenljivost v Sloveniji, ki ga od leta 2009 izvaja Agencija RS za 
okolje, z namenom preverjanja kvalitete in veljavnosti vseh klimatoloških meritev in ugotavljanja ter 
odpravljanja znatnih vplivov sprememb merilnih mest na časovne nize, se analizirajo spremembe 
podnebja v Sloveniji v zadnjih šestdesetih letih. Znanih je nekaj vmesnih rezultatov, na podlagi katerih 
lahko že dobimo vtis, kako se podnebje v Sloveniji spreminja, in sicer: 
 
- značilen je porast temperature zraka na vseh območjih v Sloveniji, 
- večji je porast temperature v mestih kot na podeželju, 
- dvig temperature je večinoma odraz globalnih podnebnih sprememb, 
- povečano je število toplih dni in zmanjšano število ledenih dni, 
- jesenska višina padavin se viša in večinoma upada v ostalih letnih časih, 
- zmanjšala se je višina novega snega in trajanja snežne odeje. 
 
Dokazati povezavo med številom ali intenziteto ekstremnih padavinskih dogodkov s pojavom dviga 
temperature je težje, ker je za tako analizo rezultatov klimatskih meritev obdobje meritev pogosto 
prekratko, da bi lahko statistično zanesljivo analizirali spremembo pogostosti takih dogodkov. Vendar 
je kljub oteženi analizi za merilna mesta v Ljubljani značilno, da je v nasprotju s skupno višino 
padavin v zadnjih desetletjih višina padavin med ekstremnimi dogodki naraščala (vir: 
http://meteo.arso.gov.si/uploads/probase/www/climate/text/sl/publications/spremenljivost%20podnebj
a.pdf).  
 
Blaženje podnebnih sprememb 
Razpoložljivi podatki kažejo na to, da je Slovenija izpolnila svojo obveznost iz Kjotskega protokola in 
v obdobju 2008−2012 emisije TGP zmanjšala za več kot 8-odstotkov glede na izhodiščne emisije, pri 
čemer je upoštevano tudi povečanje ponorov emisij zaradi upravljanja z gozdovi ter izvajanje EU-
ETS. V izhodiščnem letu 1986 so bili izpusti TGP v Sloveniji 20,35 milijona ton CO2 ekv, 8 % 
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zmanjšanje pa pomeni, da slovenski izpusti v obdobju 2008–2012 v povprečju niso presegli 18,73 
milijonov ton ekvivalenta CO2 na leto.  
 
V strukturi emisij toplogrednih plinov za leto 2011 ima največji delež CO2 (82,9 %), katerega glavni 
vir je proizvodnja električne energije in toplote, sledi promet. CH4 predstavlja 10,1 %, glavna vira sta 
kmetijstvo in ravnanje z odpadki. NO2 prispeva 5,7 %, glavni vir je kmetijstvo. Emisije F-plinov 
(HFC, PFC in SF6) predstavljajo 1,3 % vseh emisij, glavni vir so industrijski procesi. 
 
Med emisijami iz sektorjev, za katere velja Odločba 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za 
zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje 
emisij toplogrednih plinov, je imel v letu 2011 največji delež sektor promet: nekaj manj kot 50 %, 
sledita raba goriv v gospodinjstvih in storitvenih dejavnostih s 17,0 % in kmetijstvo s 16,5 %. 
Podrobneje je struktura emisije toplogrednih plinov iz teh sektorjev za leto 2011 ter njihova 
predvidena struktura emisija toplogrednih plinov v letu 2020 glede na stopnjo izvajanja ukrepov 
zmanjševanja emisije toplogrednih plinov, kot so predvideni v predlogu Operativnega programa 
ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030), prikazana na 
spodnjem diagramu slike (vir: predlog Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do leta 2030; IJS-CEU, KIS). 
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Slika 10: Struktura emisije toplogrednih plinov iz sektorjev, ki jih pokriva Odločba 406/2009/ES, v letu 
2011 in 2020 glede na dve stopnji izvajanja ukrepov 

5.1.6 Zdravje ljudi  

Energetske naprave imajo lahko negativen vpliv na zdravje ljudi zaradi hrupa, vpliva na pitno vodo, 
prekomerne izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju in vpliva na kakovost zraka.  

5.1.6.1 Hrup 

Praviloma so od naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije vetrne turbine tiste, ki potrebujejo 
zaradi vplivov na zdravje, zaradi emisije hrupa, posebno pozornost. 
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Hrup je nezaželen zvok, ki lahko vključuje visoke tone in zvoke nizkih frekvenc. Hrup vetrnih turbin 
nastaja zaradi vrtenja kril v zraku in zaradi ležajev ter prenosnega mehanizma. Za aerodinamični hrup 
kril je značilno švistanje, pa ne vsebuje veliko nizkofrekvenčnega hrupa (frekvenčno območje 10-160 
Hz). 
 
Kljub strokovnemu mnenju, da nizke frekvence hrupa iz vetrnih turbin ne predstavljajo zdravstvenega 
problema, dokler ravni hrupa ne presegajo vrednosti, ki so ugotovljene za prag slišnosti pri nizkih 
frekvencah zvoka, se pojavlja upravičena zahteva po sprejemu posebnih norm za nizke frekvence 
hrupa, ki nastaja pri obratovanju vetrne turbine. 
 
Vse vetrne turbine lahko oddajajo nizkofrekvenčni hrup, ne glede na njihovo velikost, ki se običajno 
izraža v obliki električne moči generatorja (MW) ali z njeno višino. Trenutno stanje dojemanja 
problematike nizkofrekvenčnega hrupa je, da velike vetrne turbine oddajajo več hrupa kot majhne. 
Vendar dejansko ni jasna korelacija med velikostjo vetrne turbine in ravnijo nizke frekvence hrupa, ki 
jo vetrna turbina oddaja. Emisija nizkih frekvenc hrupa je bolj odvisna od vrste gradnje vetrne 
energije, kot od njene velikosti. Na splošno ni jasna povezava med velikostjo vetrne turbine in 
značilnostmi emitiranega hrupa razen, da je pri velikih vetrnih turbinah vrtenje počasneje, kar pomeni, 
da nastaja nizkofrekvenčni hrup kot posledica modulacije pri nižjih frekvencah. 
 

5.1.6.2 Izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti 

Na poplavno nevarnost in s tem posredno na poplavno ogroženost vplivajo od naprav za izkoriščanje 
obnovljivih virov energije HE in to običajno le velike HE. V splošnem velja, da se zaradi gradbenih 
ukrepov, ki so namenjeni stabilizaciji pretočnega režima, poplavna nevarnost na vplivnem območju 
HE zmanjša, vendar pa na drugi strani poplavno ogroženost na vplivnem območju HE povečuje novo 
tveganje za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE (sočasnost praznjenja zadrževalnega 
bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku) ali zaradi porušitve pregrade. 
 
Obvladovanje poplavne ogroženosti je izredno pomemben segment upravljanja z vodami, ki ob 
upoštevanju dejstva, da se poplav ne da v celoti preprečiti oz. biti pred njimi popolnoma varen, 
vključuje aktivnosti, ki pripomorejo k zmanjševanju poplavne nevarnosti, to je zmanjševanju 
verjetnosti nastopa poplav, in k zmanjševanju poplavne ogroženosti, to je zmanjševanju morebitnih 
posledic v primeru nastopa poplav.  
 
V skladu s poplavno direktivo (2007/60/ES), ki je bila pripravljena in uveljavljena z namenom, da se 
znotraj območja EU vzpostavi skupen in enoten okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti, 
morajo države članice izvajati aktivnosti, da bi lahko bolj učinkovito obvladovale poplavno 
ogroženost v okviru nacionalnih in čezmejnih porečij. Za identificirana območja pomembnega vpliva 
poplav morajo države članice pripraviti karte poplavne nevarnosti in karte poplavne ogroženosti, v 
katerih detajlno opredelijo vire ter stopnjo poplavne nevarnosti in evidentirajo škodo, do katere lahko 
pride ob nastopu ekstremnih poplavnih dogodkov.  
 
Na podlagi Predhodne ocene poplavne ogroženosti20 so bila v Sloveniji s Sklepom Vlade RS v letu 
2013 identificirana območja pomembnega vpliva poplav. Kot takih je bilo v Sloveniji določenih 61 
območij in so prikazana na spodnji sliki. 
 

                                                      
20http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/predhodna_ocena_poplavne_ogrozen
osti.pdf; 
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Slika 11: Območja pomembnega vpliva poplav (vir: Atlas okolja, 2015) 
 
Območja pomembnega vpliva poplav so bila določena na podlagi naslednjih meril in podatkov iz 
Predhodne ocene poplavne ogroženosti: 
 
- razvrstitev identificiranih okoli 1200 poplavno ogroženih območij v Sloveniji glede na kriterije 
ogroženosti zdravja ljudi, izvajanja gospodarske dejavnosti, kulturne dediščine, okolja in občutljivih 
objektov 
- poplavni dogodki, ki so se v Sloveniji zgodili pred 2011, in njihove škodljive posledice. 
  
Z namenom obvladovanja oz. zmanjševanja poplavne ogroženosti na območjih pomembnega vpliva 
poplav je v okviru porečij pripravljen predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti (NZPO Si)21, 
v katerem so na podlagi načel analize stroškov in koristi, načela solidarnosti in načela vključevanja 
sodelovanja javnosti predvideni ukrepi, s katerimi naj se ugotovljena poplavna ogroženost zmanjša. 
 
Izbor ukrepov iz predloga Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti temelji na dejstvu, da je treba v 
okviru porečij z ukrepanjem zmanjšati poplavno ogroženost na identificiranih 61 območjih 
pomembnega vpliva poplav. Območja pomembnega vpliva poplav so grupirana v 17 porečij, za katere 
se predvideva izdelava 17 ti. mini načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti. Načrt zmanjševanja 
poplavne ogroženosti tako predstavlja skupek 17 mini NZPO-jev, ki vključujejo vseh 61 
identificiranih območij pomembnega vpliva poplav. 
 
Integralna karta poplavne nevarnosti je v nastajanju, karte razredov poplavne nevarnosti za posamezna 
območja pa so dostopne na Geoportalu ARSO in na Atlasu okolja. Slike spodaj prikazujejo karte 
razredov poplavne nevarnosti na območjih, kjer je z AN OVE predvidena izgradnja oz. nadgradnja HE 
nad 10 MW. Karte razredov poplavne nevarnosti so izdelane za del ljubljanskega dela Save (slika 12), 
na območju litijskega dela srednje Save pa samo za krajši odsek na območju gorvodno od Litije (slika 
13). Karte razredov poplavne nevarnosti so izdelane tudi za večji del območja, predvidenega za 
izgradnjo HE na območju srednje Save (HE Suhadol, HE Trbovlje, HE Renke) (slika 14), za del 
območja gorvodno od potencialne HE Moste (slika 15) in HE Formin (slika 16). Za mejni odsek z 
Avstrijo na Muri karte razredov poplavne nevarnosti na Geoportalu ARSO še niso dostopne, oz. so 
dostopne le za območje gorvodno od Kozjaka (slika 17). 

                                                      
21http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/podrocja/voda/nzpo/NZPO_SLO_2015_12_08.pdf; 
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Iz dostopnih kart razredov poplavne nevarnosti je razvidno, da obstaja možnost, da se bodo objekti HE 
nad 10 MW, ki so obravnavani v AN OVE, nahajali znotraj razreda majhne, srednje, lahko pa tudi 
velike poplavne nevarnosti. V fazi izdelave DPN bodo izdelane karte razredov poplavne nevarnosti, v 
katere bo zajeto celotno območje obravnave. Na podlagi teh kart bodo podani ukrepi, ki bodo 
zagotovili, da objekti ne bodo poplavno ogroženi in da se poplavna nevarnost na območju ne bo 
povečala.  
 

 
Slika 12: Karta razredov poplavne nevarnosti za ljubljanski del srednje Save (Atlas voda, 2016) 
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Slika 13: Karta razredov poplavne nevarnosti za litijski del srednje Save (Atlas voda, 2016) 
 

 
Slika 14: Karta razredov poplavne nevarnosti na območju srednje Save (Atlas voda, 2016) 
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Slika 15: Karta razredov poplavne nevarnosti na območju Jesenic in Most (Atlas voda, 2016) 
 

 
Slika 16: Karta razredov poplavne nevarnosti na območju Formina (Atlas voda, 2016) 
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Slika 17: Karta razredov poplavne nevarnosti na območju Mure (Atlas voda, 2016) 
 
Namen opozorilne karte poplav je podati prvo informacijo o obsegu in pogostosti poplav na 
posameznem območju. Opozorilna karta poplav prikazuje sloje zelo redkih poplav (povratna doba Q50 
in več), redkih poplav (povratna doba Q10 do Q20) in pogostih poplav (povratna doba Q2 do Q5). Iz 
Atlasa voda (slike spodaj) je razvidno, da obstaja možnost, da se bodo objekti HE nad 10 MW, ki so 
obravnavani v AN OVE, nahajali na območjih zelo redkih, redkih ali tudi pogostih poplav. 
 

 
Slika 18: Opozorilna karta poplav za ljubljanski del srednje Save (Atlas voda, 2016) 
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Slika 19: Opozorilna karta poplav za litijski del srednje Save (Atlas voda, 2016) 
 

 
Slika 20: Opozorilna karta poplav na območju srednje Save (Atlas voda, 2016) 
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Slika 21: Opozorilna karta poplav na območju Jesenic in Most (Atlas voda, 2016) 
 

 
Slika 22: Opozorilna karta poplav na območju Formina (Atlas voda, 2016) 
 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

  Aquarius d.o.o. Ljubljana     89 

 
Slika 23: Opozorilna karta poplav na območju Mure (Atlas voda, 2016) 
 

5.1.6.3 Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu sevanju 

Elektromagnetna sevanja so navzoča povsod v našem okolju. Naprave za prenos in distribucijo 
električne energije – daljnovodi, transformatorske postaje ter razdelilne transformatorske postaje so 
glavni viri EMS nizkih frekvenc v okolju. V Sloveniji mejne vrednosti določa Uredba o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96 in 41/2004-
ZVO-1). Mejne vrednosti so odvisne od frekvence vira in od območja varstva pred sevanji. Za 
omrežno frekvenco 50 Hz na primer znašajo mejne vrednosti električne poljske jakosti za I. območje 
varstva pred sevanji 500 V/m, za II. območje varstva pred sevanji pa 10 kV/m. Mejne vrednosti za II. 
območje varstva pred sevanji so primerljive s priporočenimi mednarodnimi mejnimi vrednostmi, za I. 
območje varstva pred sevanji, ki obsega področja s povečano stopnjo varovanja pred sevanji (območje 
šol, vrtcev, bivalno območje, rekreativno območje...) pa za nove in rekonstruirane vire v Sloveniji 
veljajo še 10-krat nižje mejne vrednosti od mednarodnih. Vplive različnih virov EMS na okolje 
ponazarjamo s pomočjo vplivnega območja. Vplivno območje je tisto območje prostora, znotraj 
katerega so mejne vrednosti za EMS glede na Uredbo presežene. 
 
Meritve, ki so jih v okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj do sedaj izvedle 
pooblaščene ustanove v Sloveniji kažejo, da obremenitev naravnega in življenjskega okolja z 
elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega mejnih vrednosti, ki jih določa Uredba o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Rezultati meritev ozadja 
obremenjenosti okolja v letu 2006 ter merilne kampanje v slovenskih občinah v obdobju 2005–2008 
kažejo, da je tipična obremenjenost naravnega in življenjskega okolja z EMS v Sloveniji majhna, saj 
največje izmerjene vrednosti dosežejo do 3% mejne vrednosti.  
 
Vzpostavljen register podatkov sevalnih obremenitev virov na osnovi prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa elektromagnetnih sevanj v naravnem in življenjskem okolju, ki jih izvajajo pooblaščene 
ustanove za zavezance oz. lastnike ali upravljavce virov sevanja skladno s predpisi. Meritve, ki so jih 
v okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj kažejo, da obremenitev naravnega 
in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega mejnih vrednosti. 
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Jakost EMS v okolju je izredno dinamičen pojav, na katerega vplivajo številni dejavniki, spreminja pa 
se tako časovno kot krajevno. Za ugotavljanje sevalnih obremenitev na določenem območju zato 
praktično ni druge možnosti, kot meritve EMS.  

5.1.6.4 Pitna voda 

Vodovarstvena območja v Sloveniji obsegajo približno 347.000 ha ali 17 % ozemlja, od tega je dobrih 
8.000 hektarov v najstrožjem režimu varovanja (Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, 2016). Velika in 
srednja oskrbovalna območja, ki oskrbujejo po več kot 1.000 ljudi (85 % prebivalcev) imajo praviloma 
ustrezno kakovost pitne vode, problematična pa so majhna oskrbovalna območja (zlasti s 50–500 
prebivalci), saj so v velikem deležu fekalno onesnažena. Podobno tudi oskrbovalna območja s 
površinsko vodo, med katere z vidika tveganja na zdravje, prištevamo kraške vire pitne vode. Rezultati 
kemijskih preskusov kažejo na onesnaženost pitne vode s pesticidi in nitrati (Kazalci okolja v 
Sloveniji, ARSO, 2016). Pri posegih na vodovarstvena območja se upošteva veljavne občinske odloke 
ali državne uredbe in tudi Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, 
št. 64/04, 5/06, 58/11), v katerih so opredeljeni tudi varstveni režimi. Velika razpršenost obremenitev 
in vse večji pritiski na zelo ranljivih območjih povzročajo onesnaženje vode in poslabšujejo njeno 
stanje. Dostopnost do zdravstveno ustrezne pitne vode je eden od najpomembnejših okoljskih ciljev.  
 

 
Slika 24: Prikaz vodovarstvenih območij (vir: Geoportal ARSO, 2014) 
 

5.1.6.5 Kakovost zraka 

Raba lesne biomase povzroča emisijo onesnaževal, pri čemer so trenutno najbolj pereči škodljivi 
učinki zaradi izpostavljenosti ljudi delcem v zunanjem zraku. (glej poglavje 5.1.2) 

5.1.7 Prebivalstvo in materialne dobrine 

Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih 
središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje 
dostopna območja pa so redkeje poseljena.  
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V letu 2008 je v Sloveniji na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno približno 100 
prebivalcev. Med občinami so razlike v poselitvi zelo velike, saj so občine po površini in tudi po 
številu prebivalcev zelo različne. Leta 2008 je bila najgosteje naseljena občina Ljubljana, sledila ji je 
občina Maribor in Izola. Najredkeje naseljena občina je bila občina Solčava s komaj 5 prebivalci na 
km2 površine. Med statističnimi regijami je bila najredkeje naseljena notranjsko-kraška regija; v tej 
regiji je na kvadratnem kilometru površine živelo povprečno 35 prebivalcev (vir: Statistični urad RS). 

 

Slika 25: Gostota prebivalcev po občinah (vir: Statistični urad RS) 
 
Po podatkih iz registra energetskih dovoljenj, ki ga vodi Direktorat za energijo, je od leta 2004 do 
20.5.2014 v Sloveniji izdanih 122 energetskih dovoljenj. Podatki so povzeti iz javno dostopnega 
registra na spletni strani MZI iz stolpca "Status vloge".  
 
Subvencije na področju energetike lahko škodujejo ali koristijo okolju. Okolju neprijazne so tiste 
subvencije, ki znižujejo ceno okolju škodljive energije, saj spreminjajo relativna razmerja med cenami 
energije v korist subvencioniranega vira. To se lahko odraža v prekomerni proizvodnji energije iz vira, 
ki škoduje okolju. Okolju prijazne so subvencije, ki so namenjene izrabi trajnih virov energije, saj je 
njihov učinek na okolje manj škodljiv od konvencionalnih virov energije. Subvencije vplivajo na 
zmanjšanje proizvodne cene energije ali na strošek za njeno rabo. Subvencije na splošno izboljšujejo 
konkurenčnost vira glede na ostale vire energije. Ocenjuje se, da je bilo leta 2011 v Sloveniji na 
področju energetike dodeljenih več kot 136 mio € subvencij (oziroma 91,9 mio € - preračunano v 
stalne cene 2000). Spodbude za okolje najbolj škodljive proizvodnje iz fosilnih goriv so v letu 2011 
predstavljale le 13,5% % vseh pomoči v energetiki, medtem ko je znašal ta delež leta 2005 kar 61%. 
Leta 2011 je bilo 85,6% vseh spodbud dodeljenih za ukrepe učinkovite rabe energije, soproizvodnji in 
obnovljivim virom energije (vir: Kazalci okolja Slovenije, 2015). 
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Slika 26: Subvencije v energetiki izražene v stalnih cenah 2000 (vir: Kazalci okolja Slovenije, 2015) 

5.1.8 Kulturna dediščina 

V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo (RKD, na dan 28. 9. 2015) je zavedeno 32.164 
enot dediščine (grafični prikaz je v poglavju 5.2 in v prilogi na karti 5): 
• 22.283 enot stavbne dediščine, ki je lahko profana (14.382 enot), sakralna (7.901 enot) in 
sakralno profana (186 enot), 
• 1.350 enot naselbinske dediščine,  
• 3.532 enot arheološke dediščine,  
• 4.179 enot memorialne dediščine,  
• 239 enot kulturne krajine,  
• 244 enot vrtnoarhitekturne dediščine,  
• 38 enot zgodovinske krajine,  
• 139 enot druge dediščine (npr. tehnična dediščina, območja opuščenih vasi, lokacije gradov). 
 
Število registriranih enot kulturne dediščine se v zadnjih letih povečuje, predvsem število enot 
registriranih arheoloških najdišč. Umeščanje novih objektov in pripadajočih energetskih vodov za 
proizvodnjo energije in toplote iz obnovljivih virov energije namreč pomeni možnost degradacije 
arheoloških ostalin v tleh.  
 
Trije spomeniki (Plečnikove Žale, Partizanska bolnišnica Franja, Spominska cerkev sv. Duha na 
Javorci) imajo znak evropske dediščine, še dva (prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, 
dediščina živega srebra v Idriji) sta vpisana na Unescov Seznam svetovne dediščine v kategoriji 
kulturne dediščine. 
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V letu 2013 je Zavod za varstvo kulturne dediščine izdal okoli 6.500 soglasij za posege v enote 
kulturne dediščine (Poslovno poročilo za leto 2013, ZVKDS, 2014). Število izdanih soglasij se z leti 
zmanjšuje, kar je odraz recesije. Zmanjšalo se je namreč število večjih investicij, povečalo pa se je 
število manjših posegov v objekte dediščine.  
 
Podatke o predhodnih arheoloških raziskavah zbira Center za preventivno arheologijo. Podatki 
vsebujejo informacijo o število izvedenih predhodnih arheoloških raziskavah in njihovi lokaciji. 

5.1.9 Krajina 

Slovenske krajine so po svojih morfoloških značilnostih zelo pestre, kar je posledica naravnih razmer, 
predvsem razgibane geomorfologije in različnih podnebnih območij, ter dosedanje rabe prostora, 
zgodovinskega razvoja in različnosti kulturnih okolij. Slovenske krajine zato kažejo veliko pestrost in 
bogastvo krajinskih vzorcev. V Sloveniji razlikujemo pet osnovnih krajinskih območij, ki jih 
predvsem opredeljuje podnebje: alpske krajine, krajine predalpskega sveta, krajine panonskega sveta, 
krajine kraškega sveta notranje Slovenije ter primorski svet.  
 

 
Slika 27: Osnova krajinska območja v Sloveniji (vir: BF, 2002) 
 
Poseben status imajo izjemne krajine in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalnem nivoju (grafični prikaz je v poglavju 5.2 in v prilogi na karti 5). Opredeljuje jih Strategija 
prostorskega razvoja Slovenije, in sicer 93 območij izjemnih krajin ter 60 krajinskih območij 
prepoznavnih značilnosti. Krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni so 
območja, ki vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi 
krajinskimi sestavinami, zlasti pa so to območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci 
krajinske zgradbe in prostorsko poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno oziroma 
spomeniško vrednostjo, v kombinaciji z izjemnimi oblikami naravnih prvin oziroma naravnimi 
vrednotami. 
 
Stanje slovenskih krajin se na določenih območjih odlikuje po pestrosti, visoki stopnji naravne 
ohranjenosti in ohranjenosti kulturnih sestavin krajine. Na drugih območjih pa so opazna tudi mnoga 
razvrednotenja, kot so na primer nesanirani ali slabo urejeni kamnolomi in gramoznice ter glinokopi, 
pretirano regulirani vodotoki, neustrezni gradbeni posegi v obliki velikih vkopov in nasipov, 
neustrezno izvedene uravnave zemljišča ter fragmentacija zaradi prometne infrastrukture.  
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Dosedanja preobrazba prostora je bila v veliki meri stihijska in se med drugim kaže v težnjah k 
nesmotrni razpršeni gradnji zunaj strnjenih naselij ter razvrednotenju izjemnih krajinskih območij. K 
vidni preobrazbi močno prispeva tudi gradnja prometne in energetske infrastrukture, ki se kaže v 
fragmentaciji prostora. Poleg tega da drobi prostor ima fragmentacija tudi morfološke značilnosti, ki 
so podobne ne glede na lokalne krajinske razmere.  
 
Vrednotenje krajinskih podenot je bila opravljeno v sklopu izdelave krajinske tipologije Značilni 
krajinski vzorci Slovenije (Marušič s sod., 1995). Krajine Slovenije so v študiji razdeljene na 4 ravni. 
Za krajinske podenote na 4. ravni so bile podane ocene od 1-5. Območja z ohranjenimi naravnimi 
prvinami, z izjemno uravnoteženo kulturno krajino ali z posebnimi simbolnimi pomeni so bila 
ocenjena z ocenami 1-2. Dobro ohranjena naravna območja in kulturna krajina brez izstopajočih 
posebnosti ali privlačnosti so bila ocenjena z ocenami od 2-3. Večja razvrednotenja so bila ocenjena s 
3-4: razpršena poselitev, obsežna industrijska območja, poškodovane krajinske strukture in gosta 
infrastruktura (spodnja slika). Največ ocen se giblje med 2 in 4, ocena 5 ni bila podeljena nobeni enoti, 
kar je posledica tega, da se razvrednotenja pojavljajo kot posamični objekti, ki ne vplivajo na vrednot 
cele enote. Sorazmerno visoke ocene krajine kažejo na to, da je predvsem v podeželskih območjih 
krajina še dobro ohranjena.  
 

  
Legenda:

1-2 = območja z ohranjenimi naravnimi prvinami, izjemno uravnoteženo kulturno krajino ali z posebnimi simbolnimi pomeni

2-3 = dobro ohranjena naravna območja in kulturna krajinabrez izstopajočih posebnosti ali privlačnosti

3-4 = območja večjega razvrednotenja (razpršena poselitev, industrija, gosta infrastruktura, poškodaovane krajinske strukture)
 

Slika 28: Vrednotenje krajinskih podenot (vir: Marušič s sod., 1995) 
 
Za vzdrževanje in ohranjanje krajinskih območij na ravni državne ni vzpostavljenih mehanizmov, prav 
tako ni vzpostavljenega spremljanja stanja v prostoru in evidenc. Ta območja se ohranjajo v sklopu 
varstva narave – zavarovana območja, spodbujanja razvoja podeželja (kmetijstvo) – subvencioniranje 
ali varstveni režimi, varstva kulturne dediščine – dediščinske kulturne krajine in v okviru upravljanja 
voda – omejitve za poseganje v obvodni prostor.  
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5.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih območij ter 
povzetek veljavnih pravnih režimov 

Naravni viri 
Režimi varstva z vidika varstva kmetijskih zemljišča in gozda na območju Slovenije so opredeljeni v 
naslednjih predpisih: 
• Zakon o kmetijskih zemljiščih v členih od 3.č do 3.f predpisuje varstvo kmetijskih zemljišč. 
• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim v 9. členu opredeljuje pogoje poseganja v 

varovalne gozdove. Varovalni gozdovi so prikazani na spodnji sliki. 
 

 
Slika 29: Varovalni gozdovi na območju Slovenije (vir: ZGS, 2013) 
 
 
Zrak 
Območja onesnaženosti zraka v Sloveniji so opredeljena z Odredbo o določitvi območja in razvrstitvi 
območij, aglomeracij in podobmočij glede na onesnaženost zunanjega zraka (Uradni list RS, št. 
50/11). Ravni onesnaževal glede na ocenjevalni prag so prikazane v spodnji tabeli in na spodnji sliki. 
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Tabela 12: Ravni onesnaževal v zunanjem zraku na posameznem območju in aglomeraciji glede na 
spodnji in zgornji ocenjevalni prag  

 

 
Slika 30: Območja onesnaženosti zraka (PM 10) v Sloveniji (vir: Geoportal ARSO, 2014) 
 
Obremenitev s hrupom  
Mejne, kritične in konične vrednosti v Sloveniji določa Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v 
okolju (Uradni list RS, št. 105/2005, 34/2008, 109/2009, 62/2010). Uredba predpisuje različne mejne 
vrednosti za območja različne namenske rabe prostora, pri tem pa upošteva njihovo občutljivost za 
obremenjevanje s hrupom. Glede na občutljivost so območja različne namenske rabe razvrščena v štiri 
stopnje varstva pred hrupom. Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa za posamezna območja 
varstva pred hrupom so v spodnji tabeli. 
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Tabela 13: Mejne in kritične vrednosti kazalcev hrupa v dB(A) 

Območje, mejni kazalci LDAN LVEČER LNOČ LDVN 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa za območje 

I. območje - - 40 50 

II. območje - - 45 55 

III. območje - - 50 60 

IV. območje - - 65 75 

Kritične vrednosti kazalcev hrupa za območje 

I. območje - - 47 57 

II. območje - - 53 63 

III. območje - - 59 69 

IV. območje - - 80 80 

Mejne vrednosti kazalcev hrupa, ki ga povzroča uporaba cest, železnic ali večjih letališč 

I. območje 55 50 45 55 

II. območje 60 55 50 60 

III. območje 65 60 55 65 

IV. območje 70 65 60 70 

 
Voda 
Poplavna in erozijska območja 
Poplavna in erozijska območja določa Zakon o vodah in sicer v 86., 87., 88. in 89. členu. Največja 
poplavna območja so: Ljubljansko barje, Dravinja, Krka pod Otočcem, Spodnja Savinjska dolina, 
Sava med Krškim in državno mejo, Sotla in Cerkniško polje. 
 
Opozorilna karta poplav poda informacijo o obsegu in pogostosti poplav na posameznem območju.  
 
Karte poplavne nevarnosti so izdelane za območja pomembnega vpliva poplav (glej poglavje 5.1.6.2), 
in sicer za tri scenarije nastopa poplavnega dogodka: 
 
- scenarij majhne verjetnosti oz. 500-letne poplave, 
- scenarij srednje verjetnosti oz. 100-letne poplave in 
- scenarij velike verjetnosti oz. 10-letne poplave. 
 
Integralna karta poplavne nevarnosti je v nastajanju. Karte razredov poplavne nevarnosti, ki so bile 
izdelane, so dostopne na Geoportalu ARSO in na Atlasu okolja (slika spodaj). 
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Slika 31: Opozorilna karta poplav (vir: Geoportal ARSO, 2015) 
 

 
Območje veljavnosti rezultatov KRPN 
Območje razreda velike poplavne nevarnosti 
Območje razreda srednje poplavne nevarnosti 
Območje razreda majhne poplavne nevarnost 
Območje razreda preostale poplavne nevarnosti 

 
Slika 32: Karta razredov poplavne nevarnosti (vir: Geoportal ARSO, 2015) 
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Vodovarstvena območja 
Na spodnji sliki so prikazana vodovarstvena območja na državnem in občinskem nivoju. 
Vodovarstvena območja v Sloveniji obsegajo približno 347.000 ha ali 17 % ozemlja, od tega je dobrih 
8.000 hektarov v najstrožjem režimu varovanja (Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, 2016). Pri posegih 
na vodovarstvena območja se upošteva veljavne občinske odloke ali državne uredbe in tudi Pravilnik o 
kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Uradni list RS, št. 64/04, 5/06, 58/11), v katerih so 
opredeljeni tudi varstveni režimi. 
 

 
Slika 33: Prikaz vodovarstvenih območij (vir: Geoportal ARSO, 2015) 
 
Kopalne vode 
Kopalne vode so določene z Zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 57/08, 30. in 31. člen). Seznam kopalnih voda ter vrsta in način izvajanja nalog upravljanja 
kakovosti kopalnih voda so v nacionalni zakonodaji podrobneje določene z dvema podzakonskima 
aktoma, in sicer z Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda (Uradni list RS, št. 25/08) in s 
Pravilnikom o podrobnejših kriterijih za ugotavljanje kopalnih voda (Uradni list RS, št. 39/08). 
Območja kopalnih vod so na sliki spodaj. 
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Slika 34: Prikaz območij kopalnih voda (vir: ARSO, GURS) 
 
Narava 
Na območjih Natura 2000 (območja POV in POO) je treba načrtovati dejavnosti in posege v skladu s 
7. členom Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 
št. 110/04, 59/07, 43/08, 33/13, Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16). 
 
Na območjih Nature 2000 je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. 
členom Zakona o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C). V 
primeru izvajanja posega je treba predvideti in izvesti vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Pri tem je treba še 
zlasti upoštevati varstvene cilje, določene za vsako posamezno območje Natura 2000. 
 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z akti o zavarovanju in z 
načrtom upravljanja v primeru, da ta obstaja.  
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Slika 35: Prikaz območij Natura 2000 (vir: Geoportal ARSO, april 2016) 
 

 
Slika 36: Prikaz zavarovanih območij (vir: Geoportal ARSO, 2014) 
 
Naravne vrednote, vključno z režimi varovanja, so določene v Pravilniku o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15).  
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Slika 37: Prikaz naravnih vrednot na območju RS (vir: Geoportal ARSO, maj 2015) 
 

 
Slika 38: Prikaz pričakovanih naravnih vrednot na območju RS (vir: ARSO, 2009) 
 
Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list 
RS, št. 48/04, 33/13, 99/13), v členu 5. pa opredeljeno ravnanje na teh območjih. 
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Slika 39: Prikaz ekološko pomembnih območij (vir: Geoportal ARSO, 2014) 
 
 
Kulturna dediščina 
Do določitve varstvenih območij dediščine se skladno s 131. členom Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 90/12 in 111/13), za izvedbo posegov v prostor za 
enote kulturne dediščine, vključene v strokovne zasnove varstva, ki jih je pripravil ZVKDS po prej 
veljavni zakonodaji, upoštevajo obstoječi varstveni režimi (Priročnik pravnih režimov varstva) ter 
druga merila in pogoji. Varstveni režimi so najpomembnejši instrument varstva dediščine. Z njimi so 
določena merila za posege v kulturno dediščino ter pogoji uporabe, obseg posegov, potrebnih za novo 
rabo oziroma za sodoben način življenja, ter dopustne prilagoditve novim standardom in tehnologijam. 
V primeru da je enota kulturne dediščine zavarovana kot kulturni spomenik, je dodatni pravni režim 
varstva opredeljen v konkretnem aktu o razglasitvi posameznega območja za kulturni spomenik 
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Slika 40: Enote kulturne dediščine na območju Slovenije (vir: Indok center, maj 2015) 
 
Krajina 
Poseben status imajo izjemne krajine in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalnem nivoju. Opredeljuje jih Strategija prostorskega razvoja Slovenije, in sicer 93 območij 
izjemnih krajin ter 60 krajinskih območij prepoznavnih značilnosti.  
 

 
Slika 41: Območja izjemnih krajin in krajinska območja prepoznavnih značilnosti (vir: SPRS, 2004) 

5.3 Razvoj stanja brez izvedbe ukrepov AN OVE 

5.3.1 Naravni viri 

V primeru, da se ukrepi AN OVE ne bi izvajali, bi bila proizvodnja in raba energije iz OVE manjša, 
energijo bi bilo treba zagotoviti iz drugih, neobnovljivih virov energije (povišala bi se potreba po 
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fosilnih gorivih in/ali naravnih radioaktivnih elementih, npr. uran). Raba neobnovljivih virov energije 
je z vidika vplivov na okolje bolj problematična in predstavlja tudi večje posredne negativne vplive na 
naravne vire v primerjavi z OVE (npr. negativni vplivi podnebnih sprememb in z njimi povezanih 
vremenskih ekstremov na kmetijstvo). Zaradi vse večje ozaveščenosti ljudi uporaba tehnologij za 
izkoriščanje OVE sicer ne bi zamrla, bi pa prišlo do neusklajenega prodora v rabi posameznih 
tehnologij, kar zopet predstavlja potencialne negativne vplive na naravne vire (npr. pretirana raba 
kmetijskih površin v namene energetske proizvodnje). Zagotavljanje trajnostne rabe naravnih virov ne 
bi bilo možno. 

5.3.2 Zrak 

V primeru, da se izvajanje ukrepov AN OVE ne sprejme, se ne bo pristopilo k spodbujanju rabe OVE 
na način, ki zagotavlja postopno opuščanje rabe fosilnih goriv v energetiki in s tem postopno 
zmanjševanje emisije onesnaževal zaradi njihove energetske rabe. Prav tako se v scenariju »do 
nothing« zaradi nevlaganj v ukrepe učinkovite rabe energije in v ukrepe, predvidene v AN OVE, 
predvideno povečanje končne rabe energije zaradi pričakovane gospodarski rasti v naslednjih letih ne 
bo vsaj delno pokrilo z energijo iz OVE, kar pomeni dodaten pritisk na rabo fosilnih goriv v energetiki 
in s tem posledično zaradi emisije onesnaževal dodaten pritisk na onesnaževanje zunanjega zraka.  
 
Ne glede na dejstvo, da je srednjeročno pričakovani prispevek k doseganju okoljskega cilja v zvezi z 
zgornjimi mejami za emisije onesnaževal iz energetike zaradi izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije večji od prispevka zaradi spodbujanja ukrepov AN OVE, pa neurejenost področja OVE lahko 
izniči večji del pričakovanih učinkov zaradi izvajanja ukrepov učinkovite rabe energije predvsem na 
področju ogrevanja. Relativno majhne potrebe po toploti v energetsko učinkovitih stavbah se namreč 
tako tehnično kot ekonomsko učinkovito pokrijejo z OVE, kar dodatno zmanjša emisije onesnaževal 
zaradi uporabe fosilnih goriv pri ogrevanju. 

5.3.3 Voda 

V primeru, da se ukrepi AN OVE ne bi izvajali, uporaba tehnologij za izkoriščanje OVE sicer ne bi 
zamrla, bi pa prišlo do neusklajenega prodora v rabi posameznih tehnologij, kar zopet predstavlja 
potencialne negativne vplive na vode. Problematična je predvsem nenadzorovana raba geotermalne 
energije22. Vpliv neobnovljivih virov energije (jedrske energije, fosilnih goriv) na ekološko stanje 
površinskih voda bi bil veliko manjši, saj te tehnologije ne posegajo destruktivno v vodotoke, možno 
pa je, da bi bil vpliv na kemijsko stanje, zaradi uporabe vode v hladilnih sistemih elektrarn na 
neobnovljive vire energije, nekaj večji.  

5.3.4 Narava 

V primeru, da se AN OVE ne sprejme, bi se projekti za gradnjo hidroelektrarn in vetrnih elektrarn 
najverjetneje izvajali v manjšem obsegu, saj bi povečanje potrebe po električni energiji zagotavljali 
tudi s povečanjem proizvodnje energije iz neobnovljivih virov. Neposreden vpliv rabe neobnovljivih 
virov energije (jedrske energije, fosilnih goriv) na naravo, v primerjavi z rabo obnovljivih virov 
energije (hidro energija, vetrna energija), je manjši, saj te tehnologije v manjši meri posegajo v 
habitate vrst in povezanost njihovih populacij, habitatne tipe ter območja z naravovarstvenim 
statusom. Verjetno bi, v primeru neizvajanja ukrepov iz AN OVE, neregulirana raba obnovljivih virov 
in onesnaževanje okolja (zraka in vode) zaradi povečanja proizvodnje energije in neobnovljivih virov 

                                                      
22 V obstoječem stanju je količinsko stanje termalnega vodonosnika Murske kotline slabo. Ob nadaljevanju obstoječe rabe 
brez reinjekcije izrabljene vode bi se stanje še nadalje slabšalo. V obstoječem stanju tudi ni nadzora nad medsebojnim 
vplivom goetermalnih toplotnih črpalk kakor tudi ne pregleda nad možnimi individualnimi vplivi (problematika naleta na 
zakopane naprave, izlivi tekočin iz izmenjevalcev toplote, vplivi na temperaturo tal in podzemne vode, vplivi na smer in 
gladino podzemne vode). V Sloveniji je evidenca rabe plitve geotermije namreč pomanjkljiva, posledično je zaradi 
pomanjkljivega nadzora nad rabo plitve geotermalne energije možno slabšanje stanja vodnih teles. Z ukrepi AN OVE je 
predvidena tudi vzpostavitev evidence, kar je podlaga za preprečitev slabšanja stanja vodnih teles. 
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in emisij toplogrednih plinov, dolgoročno prav tako privedla do velikih negativnih vplivov na naravo 
(npr: morfološko stanje vodotokov, spremembe rastiščnih razmer ipd).  

5.3.5 Podnebni dejavniki 

5.3.5.1 Prilagajanje podnebnim spremembam 

V primeru, da se ukrepi AN OVE ne bodo izvajali, se v okviru načrtovanja in urejanja omrežja za 
distribucijo električne energije, zaradi priključevanja enot za proizvodnjo električne energije na OVE, 
ne bo sistematično pristopalo k izvedbi ukrepov zmanjšanja občutljivosti te infrastrukture na podnebne 
spremembe, pri čemer mora biti glavni poudarek na zmanjšanju občutljivosti omrežja na zemeljske 
plazove in na pojav žleda. Vsaka novogradnja ali rekonstrukcija omrežja za distribucijo električne 
energije, ki omogoča priključitev enot za proizvodnjo električne energije na OVE, mora biti 
analizirana glede na občutljivost na ekstremne vremenske pojave, škode zaradi morebitnih poškodb 
omrežja ter nezmožnosti njegove uporabe pa morajo biti predhodno denarno ovrednotene. Na podlagi 
analize občutljivosti omrežja za distribucijo električne energije na ekstremne vremenske pojave se 
morajo načrtovati ukrepi, katerih namen je trajnostno zmanjšati negativne vplive podnebnih sprememb 
na omrežje na ekonomsko in družbeno sprejemljivo raven. 

5.3.5.2 Blaženje podnebnih sprememb  

V primeru, da se ukrepi AN OVE ne bodo izvajali, se ne bo pristopilo k načrtovanju končne rabe 
energije na način, da se poveča njen delež iz OVE. Prav tako se zaradi nevlaganj v OVE dobršen del v 
scenariju »do nothing« predvidenega povečanja potreb po končni energiji ne bo izvedel preko uporabe 
OVE, kar pomeni dodaten pritisk na rabo fosilnih goriv v energetiki in s tem posledično zaradi emisije 
toplogrednih plinov dodaten pritisk na podnebne dejavnike. Izvajanje ukrepov za blaženje podnebnih 
sprememb z zmanjševanjem emisije toplogrednih plinov v sektorjih, ki jih pokriva Odločba 
406/2009/ES, bo izrazito ogroženo, saj emisije toplogrednih plinov zaradi rabe energije v 
gospodinjstvih ter pri izvajanju storitvenih dejavnosti povzročajo skoraj polovico vseh emisij 
toplogrednih plinov. 
 
Tudi v primeru emisije toplogrednih plinov se največji prispevek k doseganju okoljskega cilja v zvezi 
s ciljno letno količino emisije toplogrednih plinov pričakuje od ukrepov učinkovite rabe energije, 
vendar neurejeno uvajanje in spodbujanje OVE precej zmanjša pomen ukrepov učinkovite rabe 
energije. Samo izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije ne bo zmanjšalo emisije toplogrednih 
plinov iz energetike toliko, da se ne bi presegle ciljne letne količine emisije toplogrednih plinov, ki so 
za leto 2020 oziroma leto 2030 predvsem za gospodinjstva in storitve opredeljene v predlogu 
Operativnega programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2020 s pogledom do 
leta 2030. 

5.3.6 Zdravje ljudi  

Obremenitev s hrupom: v primeru, da se AN OVE ne sprejme, se vetrne elektrarne, ki v okolje 
oddajajo hrupu v nizko frekvenčnem in infrazvočnem območju, ne bodo gradile. Vpliva ne zdravje 
zaradi tega vira hrupa ne bo.  
 
Poplavna ogroženost: v primeru, da se AN OVE ne sprejme, se HE, ki zaradi gradbenih ukrepov za 
stabilizacijo pretočnega režima na vplivnem območju HE sicer pripomorejo k zmanjšanju poplavne 
ogroženosti, vendar hkrati povečujejo poplavno ogroženost zaradi novega tveganja za nastanek poplav 
zaradi neustreznega obratovanja HE (sočasnost praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava 
visokovodnega vala na vodotoku) ali zaradi porušitve pregrade, ne bodo gradile. Izpostavljenost ljudi 
poplavni ogroženosti bo približno enaka obstoječi izpostavljenosti. 
 
Elektromagnetno sevanje: v primeru, da se AN OVE ne sprejme, bo potrebno zagotoviti električno 
energijo iz drugih virov. Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnem sevanju, zaradi daljnovodov 
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prenosnega električnega omrežja in vodov omrežja za distribucijo električne energije, bo približno 
enaka. 
 
Javna oskrba s pitno vodo: v primeru, da se AN OVE ne sprejme, bo potrebno zagotoviti električno 
enegijo iz drugih virov. Vpliv na pitno vodo bo približno enak. 
 
Kakovost zraka: v primeru, da se ukrepi iz AN OVE ne bodo izvajali, se v urbaniziranem okolju ne 
bo pristopilo k načrtovanju in urejanju ogrevanja stavb na način, da se na teh območjih najmanj 
razpolovijo emisije delcev (predvsem PM10) iz kurilnih naprav na trdna goriva, tako fosilna kot iz 
lesne biomase. 
 
Izboljšanje kakovosti zunanjega zraka v urbanih okoljih ter doseganje predpisanih standardov 
kakovosti zunanjega zraka je ključni cilj programa „Čist zrak za Evropo“, ki temelji izključno na 
ukrepih varstva okolja v prometu ter ukrepih izboljšanja okoljskih lastnosti kurilnih naprav, predvsem 
srednje velikih.  
 
Če se ukrepi iz AN OVE ne bi izvajali, se obnova ogrevanja stavb z zamenjavo obstoječih kurilnih 
naprav na lesno biomaso z novejšimi, okolju prijaznimi kurilnimi napravami, ali s priključitvijo na 
daljinsko ogrevanje ne bi vključila v Podrobnejše programe ukrepov zmanjševanja onesnaženosti z 
delci PM10, ki se jih pripravi na podlagi že sprejetih Odlokov o načrtih za kakovost zraka na območjih 
čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka mestnih občin Kranj, Celje, Novo mesto, Maribor, Murska 
Sobota in Ljubljana ter na območju Zasavja. Posledično na teh območjih ne bi dosegli želenega cilja, 
to je, da so do leta 2020 doseženi predpisani okoljski standardi za kakovost zunanjega zraka. 

5.3.7 Prebivalstvo in materialne dobrine 

Uporaba obnovljivih virov v energetiki ima trajno globalno pozitiven vpliv na materialne dobrine, saj 
pozitivno vpliva na klimatske spremembe, katerih posledica so dogodki, ki negativno vplivajo na 
materialne dobrine (suše, poplave, zmrzal, žled itd). Prav tako je vpliv na kakovost življenja tudi lahko 
lokalno pozitiven. V primeru, da se cilji AN OVE ne bodo zasledovali, je dolgoročno možen trajen 
negativen vpliv na materialne dobrine. Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z energijo ne bo 
zagotovljeno. 

5.3.8 Kulturna dediščina 

V primeru, da se AN OVE ne sprejme, bi se v prihodnje v večji meri ohranjala celovitost in lastnost 
območij in enot kulturne dediščine, predvsem kulturne krajine, zgodovinske krajine, vplivnih območij 
naselbinske dediščine in arheološka najdišča. Umestitev objektov za proizvodnjo elektrike in toplote 
ima lahko namreč trajen vpliv na enote kulturne dediščine. Vpliv bi bil enak obstoječemu. 

5.3.9 Krajina 

V primeru, da se AN OVE ne sprejme, bi se v prihodnje ohranjala celovitost in lastnost izjemnih 
krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni, predvsem na območjih 
potencialnih VE, Savi in Muri. Kakovostna krajinska slika naravno dobro ohranjenih območij s 
pomembnejšimi kulturnimi prvinami bi se ohranila. Vpliv bi bil enak obstoječemu. 
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6. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO  

6.1 Določitev okoljskih ciljev AN OVE 

Okoljski cilji za AN OVE so opredeljeni na podlagi analize 
• obstoječega stanja okolja (glej poglavje 6.1.1),  
• možnih okoljskih vplivov, ki jih lahko povzroči izvedba AN OVE (glej poglavje 6.1.2) in 
• prevzetih obveznostih določenih v ratificiranih mednarodnih pogodbah in predpisih Evropske 

unije in strateških dokumentov Republike Slovenije in zakonodajnih aktov (glej poglavje 6.1.3). 
 
Na podlagi zgoraj navedenih analiz je ugotovljeno, da je treba celovito okoljsko presojati sledeča 
področja okolja in njihove okoljske cilje: 
 
• Naravni viri 
Okoljski cilj 1: Zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov. 
 
• Zrak 
Okoljski cilj 2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v zrak, 
ki so za energetski sektor določene v Operativnem programu doseganja nacionalnih zgornjih mej 
emisij onesnaževal zunanjega zraka. 
 
• Voda 
Okoljski cilj 3: Dosegati oz. preprečiti poslabšanje dobrega ekološkega in kemijskega stanja 
površinskih voda oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno preoblikovana oziroma 
umetna vodna telesa na območju hidroelektrarn. 
Okoljski cilj 4: Dosegati oz. preprečiti poslabšanje dobrega kemijskega in količinskega stanja 
podzemne vode. 
 
• Narava 
Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) 
Okoljski cilj 6: Zaščititi območja z naravovarstvenim statusom pred posegi z bistvenimi vplivi. 
 
• Podnebni dejavniki 
Okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije TGP zaradi nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri 
energije. 
Okoljski cilj 8: Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture, ki podpira proizvodnjo elektrike in 
toplote iz obnovljivih virov energije, na podnebne spremembe. 
 
• Zdravje ljudi (obremenitev s hrupom, pitna voda, EMS) 
Okoljski cilj 9: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom. 
Okoljski cilj 10: Zmanjšati obstoječo poplavno ogroženost in zmanjšati tveganje za nastanek poplav 
zaradi neustreznega obratovanja23 ali zaradi porušitve pregrade HE; 
Okoljski cilj 11: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika vplivov na pitno vodo ali 
obremenitev z EMS.  
Okoljski cilj 12: Na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka bistveno prispevati k 
zmanjšanju letnega števila čezmernih dnevnih obremenitev zunanjega zraka z delci, ki ne sme biti 
večje od 35 v koledarskem letu. 
 

                                                      
23 Za neustrezno obratovanje HE šteje na primer obratovanje, ki povzroči, da se praznjenje zadrževalnega bazena 
HE izvaja sočasno s pojavom visokovodnega vala na vodotoku. 
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• Prebivalstvo in materialne dobrine 
Okoljski cilj 13: Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z energijo. 
 
• Kulturna dediščina 
Okoljski cilj 14: Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine. 
 
• Krajina  
Okoljski cilj 15: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike. 

6.1.1 Analiza obstoječega stanja 

V poglavju je izdelana kratka ocena obstoječega stanja okolja. Ugotovljeno je, da je zaradi izvedbe 
ukrepov AN OVE najbolj obsežen negativen vpliv lahko opazen na vodo, naravo in krajino. Izvedba 
ukrepov AN OVE pa bo trajno pozitivno vplivala na podnebne dejavnike in zraka. 
 
Naravni viri 
Več kot polovico kopnega ozemlja Slovenije pokrivajo gozdovi (56 %, skupaj z grmičastim gozdom 
58 %), drugo pretežno naravno rastje (naravni travniki, mokrišča, vodne, malo- ali neporasle površine) 
zavzema 4 %, 35 % površja je namenjenega pretežno kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. Po 
poročilih Zavoda za gozdove Slovenije za leto 2014 znaša lesna zaloga 289 m3/ha, prirastek 7,17 
m3/ha, količina poseka pa 3.923.995 m3. Posek znaša približno 50 % prirastka. Za pritiske na obstoječe 
stanje tal se šteje zmanjšanje površine najboljših kmetijskih zemljišč in območij gozdov z močno 
poudarjeno lesno proizvodno funkcijo, vnos snovi v ali na tla in izvedba posegov v okolje, ki 
povzročajo ali pospešujejo erozijo ali drugače degradirajo tla. 
 
Zrak 
Cilje izboljšanja kakovosti zraka opredeljuje evropska zakonodaja (direktiva NEC), ki za vsako državo 
članico posebej opredeli nacionalne zgornje meje emisij onesnaževal. Raba goriv v energetiki, 
vključno z energetsko rabo obnovljive lesne biomase, je eden od pomembnih virov emisije NOx in 
delcev, v urbaniziranem okolju pa je prav emisija delcev tako iz prometa kot iz kurilnih naprav tista, ki 
ključno prispeva k onesnaženosti zunanjega zraka. 
 
Raba obnovljive lesne biomase v kurilnih napravah je tudi v Okoljskem akcijskem programu Unije do 
leta 2020 prepoznana kot eno od izhodišč v postopku pregleda politike EU za kakovost zraka. Uporaba 
kurilnih naprav na lesno biomaso se namreč veča s spodbujanjem obnovljivih virov energije, kar 
zmanjšuje učinke naporov za doseganje ciljev v zvezi z onesnaženostjo zraka, ker so pomemben vir 
emisij dušikovih oksidov in delcev. 
 
Izgorevanje goriva v novih majhnih kurilnih napravah je že regulirano z obveznim upoštevanjem 
standardov za tipsko certificiranje teh naprav, zgorevanje goriv v velikih kurilnih napravah se 
nadzoruje s prenosom določb Direktive 2010/75/EU o industrijskih emisijah v slovenski pravni red, za 
emisije onesnaževal zraka iz srednje velikih kurilnih naprav pa je načrtovan sprejem posebne direktive 
o emisiji snovi v zrak iz teh naprav. 
 
Slovenija relativno dobro ureja emisije onesnaževal, za katera so na podlagi NEC direktive določene 
zgornje meje emisij. Prenos določb EU zakonodaje v slovenski pravni red ter z njihovo dosledno 
upoštevanje sta zadostna ukrepa, da tudi potrebe po povečanju rabe lesne biomase v kurilnih napravah 
ne bodo ogrozile okoljskih ciljev Slovenije v zvezi z nacionalnimi zgornjimi mejami emisij 
onesnaževal. 
 
Podnebni dejavniki 
Po Kjotskem protokolu bi Slovenija morala v obdobju od 2008 do 2012 zmanjšati količino izpustov 
toplogrednih plinov v povprečju za 8 % glede na izhodiščne količine izpustov iz leta 1986. V letu 
2009, ki že sodi v ciljno obdobje, je bila količina izpustov toplogrednih plinov kljub občutnemu 
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zmanjšanju še vedno za skoraj 4 % večja od postavljenega cilja. V letu 2009 je največ izpustov 
toplogrednih plinov izviralo iz sektorja energetika, kar 82 %. Največ izpustov v tem sektorju je nastalo 
pri porabi fosilnih goriv v prometu in pri proizvodnji energije.  
 
Zaradi sprememb podnebnih razmer vse pogosteje prihaja do naravnih katastrof kot so na primer 
poplave in suše ali pojav žleda. Slovenija ima tako 1200 poplavnih območij, na katerih živi okoli 225 
tisoč prebivalcev. Kar polovica poplavnih območij je v porečju Save, 40 % v porečju Drave in 4 % v 
Posočju. 
 
Voda 
V Sloveniji srečamo različne tipe površinskih vodotokov, ki so posledica pestre geološke sestave tal in 
razgibanega reliefa. Dobro in zelo dobro ekološko stanje je ugotovljeno za 49% vodnih teles 
površinskih voda, na vodnem območju Donave dobro in zelo dobro stanje dosega 43% vodnih teles, 
na vodnem območju Jadranskega morja pa ta delež znaša 67% (NUV II, oktober 2016). Zaradi 
človekovih dejavnosti so najbolj obremenjena podzemna vodna telesa na severovzhodu Slovenije. 
Izmed objektov OVE povzročajo škodljive vplive na vode predvsem objekti za izkoriščanje 
geotermalne energije (npr. toplotno onesnaženje površinskih voda, vpliv na količinsko stanje voda v 
geotermalnih vodonosnikih) in objekti za izkoriščanje hidroenergije (škodljivi vplivi na stanje voda 
zaradi sprememb v vodotoku ter vplivov na zgradbo in delovanje ekosistemov površinskih voda, ki 
nastajajo kot posledica sprememb hidromorfoloških, fizikalno-kemijskih in bioloških elementov 
kakovosti voda).  
 
Narava 
Slovenija ima kljub majhni površini izredno visoko vrstno pestrost, z velikim številom vrst na 
majhnem prostoru. V svetovnem merilu se lahko ponaša z eno najvišjih podzemeljskih biotskih 
pestrosti in je z 58 % površinsko zastopanostjo z gozdovi ena najbolj gozdnatih evropskih držav. 
Slovenija ima 355 območij Natura 2000, kar je 37,9 % površine Slovenije. Zavarovana območja 
predstavljajo 13,3 % površine Slovenije. Na ozemlju Republike Slovenije so tudi 3 območja, uvrščena 
med Ramsarska mokrišča: Cerkniško jezero z okolico, Sečoveljske soline in Škocjanske jame. 
 
 Zdravje ljudi 
Energetske naprave imajo lahko negativen vpliv na zdravje ljudi zaradi oddajanja nizkofrekvenčnega 
hrupa, izpostavljenosti poplavni ogroženosti, spremembe kakovosti pitne vode in ob prekomerni 
izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju.  
 
• Obremenjenost s hrupom 
Obremenjenost okolja s hrupom se v zadnjih letih zaradi naraščanja tranzitnega prometa in širjenja 
poselitvenih območij v splošnem povečuje. Najpomembnejši vir obremenjevanja okolja s hrupom v 
Sloveniji je cestni, v manjši meri železniški promet.  
Praviloma so od naprav za izkoriščanje obnovljivih virov energije vetrne turbine tiste, ki potrebujejo 
zaradi vplivov na zdravje zaradi emisije hrupa, posebno pozornost. 
 
• Izpostavljenost poplavni ogroženosti 
Predlog Načrta zmanjševanja poplavne ogroženosti določa izhodišča za podrobno načrtovanje in 
izvajanje ukrepov zmanjševanja poplavne ogroženosti na identificiranih 61 območjih pomembnega 
vpliva poplav. Celotna površina teh območij je okoli 47 km2, število prebivalcev s stalnim ali 
začasnim prebivališčem na teh območjih pa je okoli 129.000. Programsko so območja pomembnega 
vpliva poplav grupirana v 17 porečij, za katere se izdeluje oziroma se bodo izdelalo 17 samostojnih ti. 
mini načrtov zmanjševanja poplavne ogroženosti.  
 
Pričakuje se, da bosta tako umestitev HE v vodno okolje, ki so predvidene v AN OVE, kot njihovo 
obratovanje obstoječo poplavno ogroženost v Sloveniji zmanjšala. Po drugi strani pa tveganje 
nastanka poplav zaradi neustreznega obratovanja HE (kot je na primer praznjenje akumulacijskega 
bazena HE ob pojavu visokovodnega vala na vodotoku) ali zaradi porušitve pregrade HE lahko razširi 
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obstoječa poplavno ogrožena območja oziroma narekuje določitev novih območij poplavne nevarnosti, 
predvsem razreda preostale poplavne nevarnosti. 
 
• Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu sevanju 
Meritve, ki so jih v okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj do sedaj izvedle 
pooblaščene ustanove v Sloveniji kažejo, da obremenitev naravnega in življenjskega okolja z 
elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega zakonsko določenih mejnih vrednosti. 
 
• Pitna voda 
Vodovarstvena območja v Sloveniji obsegajo približno 347.000 ha ali 17 % ozemlja, od tega je dobrih 
8.000 hektarov v najstrožjem režimu varovanja (Kazalci okolja v Sloveniji, ARSO, 2016). Velika in 
srednja oskrbovalna območja, ki oskrbujejo po več kot 1.000 ljudi (85 % prebivalcev) imajo praviloma 
ustrezno kakovost pitne vode, problematična pa so majhna oskrbovalna območja (zlasti s 50–500 
prebivalci), saj so v velikem deležu fekalno onesnažena. Podobno tudi oskrbovalna območja s 
površinsko vodo, med katere z vidika tveganja na zdravje, prištevamo kraške vire pitne vode. Rezultati 
kemijskih preskusov kažejo na onesnaženost pitne vode s pesticidi in nitrati (Kazalci okolja v 
Sloveniji, ARSO, 2016).  
 
• Kakovost zraka 
V Sloveniji predstavlja največji problem onesnaženje zraka z delci ter ozonom v poletnem času. 
Meritve PM10 kažejo občasna preseganja mejnih vrednosti na celotnem ozemlju Slovenije, še posebej 
pa v notranjosti, kjer v zimskem obdobju nastajajo dolgotrajne temperaturne inverzije. Analiza virov 
PM10 kaže, da sta vzrok onesnaženja z delci večinoma cestni promet raba trdnih goriv v kurilnih 
napravah, predvsem na urbaniziranem območju mestnih občin (predvsem Ljubljana, Maribor in Celje), 
v slabo prevetrenih kotlinah pa so vzrok onesnaženja tudi izpusti iz industrijskih virov (Zasavska in 
Celjska kotlina). K onesnaženju zaradi ozona, ki je izrazitejše na Primorskem, bistveno prispeva 
daljinski transport iz Padske nižine v Italiji.  
 
Pri emisiji delcev, ki nastaja zaradi rabe trdnih goriv v kurilnih napravah, ima izstopajoči delež raba 
lesne biomase v malih kurilnih napravah, katerih emisija je na urbaniziranih območjih v zimskem 
obdobju ogrevanja stavb primerljiva z emisijo delcev iz cestnega prometa. 
 
Prebivalstvo in materialne dobrine 
Za Slovenijo je značilna razpršena in redka poselitev. Prebivalstvo je zgoščeno v večjih urbanih 
središčih, reliefno razgibana območja s slabšimi naravnogeografskimi pogoji in prometno težje 
dostopna območja pa so redkeje poseljena. Leta 2011 je bilo na področju energetike 85,6% vseh 
spodbud dodeljenih za ukrepe učinkovite rabe energije, soproizvodnji in obnovljivim virom energije. 
 
Kulturna dediščina 
V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo je bilo maja 2015 zavedenih 32.200 enot 
dediščine. Število registriranih enot kulturne dediščine se v zadnjih letih povečuje, predvsem število 
enot registriranih arheoloških najdišč. Trije kulturni spomeniki (Plečnikove Žale, Partizanska 
bolnišnica Franja, Spominska cerkev sv. Duha na Javorci) imajo znak evropske dediščine, še dva 
(prazgodovinska kolišča na Igu na Ljubljanskem barju, dediščina živega srebra v Idriji) sta vpisana na 
Unescov Seznam svetovne dediščine v kategoriji kulturne dediščine. 
 
Krajina 
Slovenske krajine kažejo veliko pestrost in bogastvo krajinskih vzorcev. Poseben status imajo izjemne 
krajine in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalnem nivoju. Opredeljuje jih 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije, in sicer 93 območij izjemnih krajin ter 60 krajinskih 
območij prepoznavnih značilnosti. 
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6.1.2 Identifikacija okoljskih vplivov, ki jih lahko povzroči izvedba ukrepov AN OVE 

Identifikacija okoljskih vplivov je izvedena v Izhodiščih za izdelavo OP. V spodnji tabeli je prikazan 
pregled možnih vplivov na okolje zaradi izvedbe ukrepov AN OVE. V desnem stolpcu je prikazano, 
ali bo na posamezno področje okolja opažen takšen vpliv, da ga je treba presojati.  
 
Presoja vplivov na ribe ni vključena v poglavje »Naravni viri«, saj je skladno s 3. členom Zakona o 
varstvu okolja (Uradni list RS, št. 39/06, 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 in 30/16) naravni vir 
obravnava kot del okolja le v primeru, kadar je predmet gospodarske rabe, kar pa sladkovodne ribe 
niso. Vpliv na ribe je v Okoljskem poročilu obravnavan v okviru poglavja »Narava.«
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Tabela 14: Pregled možnih pomembnih vplivov AN OVE na okolje  

Področje okolja Opredelitev vplivov, ki jih bo v okoljskem poročilu možno presojati Presoja področja  
DA/NE 

Naravni viri 
(tla, gozd, kmetijska zemljišča) 

- trajen vpliv na rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč zaradi izgradnje objektov. Zaradi izgradnje 
objektov pretvorbe obnovljivih naravnih virov v elektriko ali toploto pride do trajne izgube 
zemljišč. 
 
- trajen vpliv na rabo naravnih virov za proizvodnjo elektrike in toplote. Človek vpliva na stopnjo 
obnovljivosti naravne vira, zato je treba pri rabi obnovljivih virov uporabljati tehnologije, ki 
omogočajo trajnostno rabo.  
 
- trajen vpliv na naravne vire zaradi rabe obnovljivih virov energije: z zmanjšanjem rabe fosilnih 
goriv se zmanjšuje obremenjevanje okolja z emisijami toplogrednih plinov in drugimi emisijami v 
zrak, kar posledično pomeni manjšo možnost onesnaženja tal, zmanjšuje možnost nastanka kislega 
dežja, podnebne spremembe, ki vplivajo na kmetijsko pridelavo. itd.  
 
- trajen vpliv zaradi možnosti razlitja snovi v tla med obratovanjem (mokri stranski produkti iz 
bioplinarn, izmenjevalci toplote iz toplotnih črpalk itd.) 
 
- začasen vpliv zaradi možnosti razlitja nevarnih snovi v tla in kmetijska zemljišča v času gradnje 
 

DA 

Zrak - trajen vpliv zaradi emisije celotnega prahu iz kurišč na biomaso, ki v urbanem okolju prispevajo 
k čezmerni onesnaženosti zunanjega zraka 
- trajen pozitiven vpliv obnovljivih virov na zmanjšanje onesnaževal, za katera so določene 
nacionalne zgornje meje emisij 
 

DA 
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Voda - začasen vpliv na količinsko stanje in s tem neposredno na ekološko in kemijsko stanje 
površinskih voda med gradnjo objektov za izkoriščanje hidroenergije 
 
- trajen vpliv na ekološko stanje vodotoka zaradi umeščanja HE (HE izjeme pri doseganja dobrega 
ekološkega stanja po točki 4.7 in 4.3 Direktive o vodah) 
 
- trajen vpliv na površinske vodotoke zaradi toplotnega in kemijskega onesnaženja z odpadno 
termalno vodo 
 
- trajen vpliv na količinsko stanje podzemne vode v geotermalnih vodonosnikih v primeru 
prevelikega odvzema pri izrabi geotermalne energije 
 
- trajen vpliv v primeru razlitja nevarnih snovi v tla in posledično onesnaženje podzemne vode 
(mokri stranski produkti iz bioplinarn, vpliv toplotnih črpalk na vodonosnike, itd.) 
 
- začasen vpliv na kemijsko stanje površinskih vodotokov in podzemne vode med gradnjo objektov 
za proizvodnjo elektrike in toplote 

DA 

Narava  
(dolgoročno ohranjanje vrst in 
njihovih habitatov, fragmentacija 
habitatov, biodiverziteta, območja z 
naravovarstvenim statusom) 
 

- trajen negativen vpliv zaradi izgube habitatov, fragmentacije habitatov ter vpliva na selitvene poti 
(izgradnja hidroelektrarn – izguba in fragmentacija habitata vodnih in obvodnih organizmov, 
izgradnja vetrnih elektrarn – fragmentacija habitata ptic, netopirjev in velikih zveri) 
 
- motnje in spremembe v življenjskem habitatu prostoživečih živali (hrup, prisotnost človeka, 
objekti) – trajen vpliv predvsem na ribe, sesalce, ptiče, netopirje, velike zveri 
 
- smrtnost posameznih osebkov predvsem iz skupin ptic (vetrne elektrarne) 
 
- trajen vpliv na celovitost in funkcionalnost zavarovanih območij in Natura 2000 območij (trajen 
vpliv) 
 
- trajen vpliv na zvrst in lastnosti naravnih vrednot (trajen vpliv-predvsem HE in VE) 
 
- plašenje in povozi osebkov med gradnjo (začasen vpliv) 
 
- trajen negativni vpliv na vodne habitate in vodne organizme ob izpuščanju tople vode v vodotoke 
ob izrabljanju geotermalne energije (sprememba habitatnih razmer, ugodni pogoji za naselitev 
invazivnih vrst…) 
 

DA 
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Podnebni dejavniki - pozitiven vpliv na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz vseh sektorjev, v katerih se rabijo 
kot energent fosilna goriva (trajen, kumulativen vpliv) 
- občutljivost objektov za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije na pojav 
ekstremnih vremenskih dogodkov 
 

DA 

Zdravje ljudi KAKOVOST ZRAKA 
- vsebnosti onesnaževal v zunanjem zraku se bo zaradi proizvodnje elektrike iz OVE zmanjšala 
(trajen, pozitiven vpliv) 
- emisije delcev zaradi rabe obnovljive biomase (trajen, negativen vpliv) 
 

DA 

IZPOSTAVLJENOST PREBIVALSTVA POPLAVNI OGROŽENOSTI 
- gradbeni ukrepi za stabilizacijo pretočnega režima na vplivnem območju HE pripomorejo k 
zmanjšanju poplavne ogroženosti (trajen, pozitiven vpliv),  
- poplavna ogroženost se poveča zaradi tveganja za nastanek poplav zaradi neustreznega 
obratovanja HE (sočasnost praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na 
vodotoku) (trajen, negativen vpliv), 
- poplavna ogroženost se poveča zaradi tveganja za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade 
(trajen, negativen vpliv) 
 

DA 

OBREMENITEV S HRUPOM 
- obremenitve okolja z amplitudno moduliranem slišnem zvoku, infrazvokom in nizkofrekvenčnim 
hrupom pri vetrnicah (trajen, negativen vpliv) 
- začasen vpliv hrupa med gradnjo objektov za proizvodnjo električne in toplotne energije iz 
obnovljivih virov energije 
 

DA 

OBREMENITEV Z ELEKTROMAGNETNIM SEVANJEM 
- trajen vpliv EMS, omejen na okolico vira EMS, zaradi postavitve RTP izven sklopa osnovnih 
objektov za izkoriščanje OVE in postavitev novih električnih vodov 
 

DA 

OBREMENITEV S SVETLOBNIM ONESNAŽENJEM 
- vpliv bo začasen v času gradnje, ne sodi med strateške vplive 
  

NE 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

   Aquarius d.o.o. Ljubljana          116 

VPLIV NA KAKOVOST PITNE VODE  
- trajen vpliv na kakovost pitne vode zaradi rabe termalne vode in izkoriščanja geotermalne 
energije 
- trajen vpliv na kakovost pitne vode zaradi odvzema toplote iz podzemne vode, v kolikor se 
geotermično sondo vgradi v tla, ki so na vodovarstvenem območju 
- trajen vpliv na pitno vodo zaradi izgradnje akumulacij/zajezitev (v primeru dviga podzemne 
vode) 
- možnost onesnaženja v času gradnje - začasen vpliv 
 

DA 
 
 
 
 

VPLIV NA KAKOVOST KOPALNIH VODA 
- na celinskih kopalnih vodah (Blejsko in Bohinjsko jezero, Šobčev bajer, Krka, Kolpa, Idrijca, 
Nadiža in Soča) izgradnja novih akumulacijskih HE ni predvidena - vpliva na kopalne vode ne bo 
 

NE 

VIBRACIJE 
- vpliv bo začasen v času gradnje, vpliv ne sodi med strateške vplive 
 

 
NE 
 

Prebivalstvo in materialne dobrine - trajen negativen vpliv energetskih objektov na poselitev (zasedba prostora, odmik od objektov, 
vizualen vpliv ipd.) 
 
- trajen pozitiven vpliv na turizem, saj so tovrstni energetski objekti lahko atraktivni z vidika 
razvoja eko turizma  
 
- začasen negativen vpliv na objekte in materialne dobrine med gradnjo (oviran dostop, škoda na 
pridelkih, prašenje, vibracije) 
 

DA 

Kulturna dediščina - trajen vpliv na enote kulturne dediščine v primeru umestitve objektov za proizvodnjo elektrike in 
toplote iz OVE v/na enote kulturne dediščine ali njihova vplivna območja.  
 
- začasen negativen vpliv na objekte KD med gradnjo (oviran dostop, prašenje, vibracije) 
 

DA 

Krajina - trajen vpliv v primeru umestitve objektov za proizvodnjo elektrike in toplote na krajinske in 
vidne značilnosti prostora 
 
- začasen negativen vpliv objektov med gradnjo na spremembo krajinske in vidne značilnosti 
prostora  

DA 
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6.1.3 Prevzete obveznosti, določene v ratificiranih mednarodnih pogodbah in predpisih Evropske unije in strateških dokumentov 
Republike Slovenije in zakonodajnih aktov 

V spodnji tabeli so predstavljene pomembne okoljske politike, programi, plani in zakonodajni akti ter njihov namen in cilj. V zadnjih dveh stolpcih je 
predstavljena povezava z relevantnimi področji okolja in okoljskimi cilji.  
 
Tabela 15: Povezava področij okolja in okoljskih ciljev z okoljskimi plani, programi in politikami  

Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

Evropski 
dokument 

VII. Okoljski akcijski program 
Unije do leta 2020 Dobro živeti ob 
upoštevanju omejitev našega 
planeta, november 2013  
 

VII. Okoljski akcijski program Unije do leta 2020 zagotavlja 
splošen okvir za okoljsko politiko do leta 2020, pri čemer 
opredeljuje devet prednostnih ciljev, ki jih morajo doseči 
države članice, in sicer: 
1. varovanje, ohranjanje in izboljšanje naravnega kapitala 
Unije, 
2. spreminjanje Unije v z viri gospodarno, zeleno in 
konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo, 
3. varovanje državljanov Unije pred pritiski ter tveganji za 
zdravje in dobro počutje, ki so povezani z okoljem, 
4. povečanje koristi okoljske zakonodaje Unije, 
5. izboljšanje zbirke znanja in podatkov za okoljsko politiko 
Unije, 
6. zagotovitev naložb za okoljsko in podnebno politiko ter 
odpravljanje okoljskih posledic 
7. izboljšanje vključevanja okoljskih vidikov in usklajenosti 
politike, 
8. krepitev trajnosti mest v Uniji, 
9. povečanje učinkovitosti Unije pri spopadanju z 
mednarodnimi okoljskimi in podnebnimi izzivi. 
 

Naravni viri 
Zrak 
Podnebni dejavniki 
Voda 
Narava  
Zdravje ljudi  
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 

Nacionalni 
dokument 

Resolucija o nacionalnem programu 
varstva okolja 2005-2012 
(ReNPVO) (Uradni list RS, št. 2/06) 

ReNPVO določa ključne okoljske cilje in prednostne naloge, 
ki temeljijo na oceni stanja okolja in prevladujočih trendov. 
Naloge in cilji morajo biti izpolnjeni pred iztekom programa, 
če ni določeno drugače. ReNPVO je izhodišče za okoljsko 
razsežnost Strategije razvoja Slovenije, ki opredeljuje vizijo 
prihodnosti Slovenije ter usmeritve in ukrepe za realizacijo te 
vizije do leta 2013. 

Naravni viri 
Zrak 
Podnebni dejavniki 
Voda 
Narava  
Zdravje ljudi  
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

Cilji in ukrepi so opredeljeni v okviru štirih področij, in sicer: 
podnebne spremembe, narava in biotska raznovrstnost, 
kakovost življenja ter odpadki in industrijsko onesnaževanje. 
 
Osnovni cilji po posameznih področjih so: 
– poudariti podnebne spremembe kot pomembni izziv v 
naslednjih letih in zmanjšati emisije toplogrednih plinov ter 
tako prispevati k dolgoročnemu cilju stabiliziranja 
koncentracij toplogrednih plinov v ozračju, kakor tudi 
zmanjšati emisije snovi, ki povzročajo tanjšanje ozonskega 
plašča; 
– zaščititi in ohraniti naravne sisteme, habitate, prosto živeče 
živalske in rastlinske vrste, s ciljem ustaviti izgubo biotske 
raznovrstnosti, genske pestrosti in nadaljnje degradacije tal; 
– prispevati k visoki ravni kakovosti življenja in socialni 
blaginji državljanov z zagotavljanjem okolja, v katerem raven 
onesnaženosti ne učinkuje škodljivo na zdravje ljudi in okolje, 
in s spodbujanjem trajnostnega razvoja v mestih ter še posebej 
zagotoviti ukrepe za vzpostavitev dobrega stanja površinskih 
in podzemnih voda ter za trajnostno ravnanje in upravljanje z 
vodami, ki vključuje skrb za vodne bilance in za smotrno 
uporabo vode kot naravnega vira; 
– ravnanje z odpadki in poraba obnovljivih in neobnovljivih 
naravnih virov, ki omogočajo trajnostno proizvodnjo in 
potrošnjo, pripomorejo k zmanjševanju onesnaženja okolja in 
porabe energije tako, da ne preseže nosilne zmogljivosti 
okolja. 
 

Nacionalni 
dokument 

Energetski zakon (Uradni list RS, št. 
17/14 - EZ-1) 

Ta zakon določa načela energetske politike, pravila delovanja 
trga z energijo, načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih 
služb na področju energetike, načela in ukrepe za doseganje 
zanesljive oskrbe z energijo, za povečanje energetske 
učinkovitosti in varčevanja z energijo ter za večjo rabo 
energije iz obnovljivih virov, določa pogoje za obratovanje 
energetskih naprav, ureja pristojnosti, organizacijo in 
delovanje Agencije za energijo ter pristojnosti drugih organov, 

Naravni viri, 
Prebivalstvo in 
materialne dobrine 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 in 13 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

ki opravljajo naloge po tem zakonu. 
 

Nacionalni 
dokument 

Strategija razvoja prometa v 
Republiki Sloveniji (julij 2015) 

V Strategiji je predviden ukrep Ro.35 za spodbujanje rabe 
ekoloških vozil in izgradnja omrežja za polnilne postaje. 
Ukrep podpira direktivo 2014/94/EU Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 22. oktobra 2014 o vzpostavitvi infrastrukture 
za alternativna goriva. Direktiva zahteva od držav članic, da 
sprejmejo nacionalno strategijo na področju uporabe 
alternativnih goriv, in sicer: na področju osebnih vozil za 
električna vozila, vozila na stisnjen zemeljski plin in vodik, na 
področju tovornih vozil za utekočinjen zemeljski plin, na 
področju pomorstva za ladje na utekočinjen zemeljski plin ter 
za napajanje ladij z elektriko s kopnega ter na področju 
letalstva za napajanje letal z elektriko na letališčih. Direktiva 
določa tudi roke za to, ki so večinoma do leta 2025, razen za 
polnilne postaje za električna vozila, za katere je rok leto 
2020.  
 

Podnebne razmere, 
Prebivalstvo in 
materialne dobrine 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 7 in 13 

Nacionalni 
dokument 

Zakon o varstvu okolja (Uradni list 
RS, št. 41/04 – ZVO-1, 20/06-ZVO-
1A, 39/06-ZVO-1-UPB1, 70/08-
ZVO-1B, 108/09 – ZVO - 1C, 48/12 
– ZVO-1D, 57/12 – ZVO-1E, 92/13 
– ZVO – 1F, 56/15-ZVO-1G) 
 

Zaradi spodbujanja trajnostnega razvoja morajo biti zahteve 
varstva okolja vključene v pripravo in izvajanje politik ter 
dejavnosti na vseh področjih gospodarskega in socialnega 
razvoja. 
 
Zakon ureja varstvo okolja pred obremenjevanjem kot 
temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru določa 
temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, 
spremljanje stanja okolja in informacije o okolju, ekonomske 
in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva 
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja. Cilji 
varstva okolja so zlasti:  
1. preprečitev in zmanjšanje obremenjevanja okolja,  
2. ohranjanje in izboljševanje kakovosti okolja,  
3. trajnostna raba naravnih virov,  
4. zmanjšanje rabe energije in večja uporaba obnovljivih virov 
energije,  
5. odpravljanje posledic obremenjevanja okolja, izboljšanje 

Naravni viri 
Zrak 
Podnebni dejavniki 
Voda 
Narava  
Zdravje ljudi  
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 
1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

porušenega naravnega ravnovesja in ponovno vzpostavljanje 
njegovih regeneracijskih sposobnosti,  
6. povečevanje snovne učinkovitosti proizvodnje in potrošnje 
ter  
7. opuščanje in nadomeščanje uporabe nevarnih snovi.  

Evropski 
dokument 

COM(2010) 2020 konč. - Strategija 
EVROPA 2020 za pametno, 
trajnostno in vključujočo rast je 
vizija socialnega tržnega 
gospodarstva Evrope za 21. stoletje 
 
COM(2011) 571 - Časovni okvir za 
Evropo, gospodarno z viri 

Komisija je v sporočilu z naslovom „Evropa 2020 – strategija 
za pametno, trajnostno in vključujočo rast“ poudarila, da so za 
evropski prostor pomembni socialna kohezija, bolj zeleno 
gospodarstvo, izobraževanje in inovacije.  
 
Strategija trajnostne rabe naravnih virov je sestavni del 
Strategije vplivov, ki jih povzroča raba naravnih virov v 
rastočem gospodarstvu – koncept, imenovan »razklop«. V 
praksi to pomeni naslednji cilj: "Zmanjšanje okoljskega vpliva 
rabe virov z istočasnim izboljšanjem učinkovitosti izkoriščanja 
virov v celotnem gospodarstvu EU. Obnovljivi viri energije 
tako tudi ne bodo prekomerno izkoriščeni."  
 
Za dosego tega cilja strategija vključuje ukrepe za: 
- izboljšanje našega razumevanja in znanja o evropski rabi 
virov, njenih negativnih okoljskih vplivih ter njihovem 
pomenu v EU in po svetu, 
- razvoj orodij za spremljanje in poročanje o napredku v EU, 
državah članicah in gospodarskih sektorjih, 
- spodbujanje uporabe strateških pristopov in postopkov v 
gospodarskih sektorjih ter državah članicah in spodbujanje za 
razvoj podobnih načrtov in programov ter 
- povečanje ozaveščenosti interesnih skupin in državljanov o 
pomembnem negativnem okoljskem vplivu rabe virov. 

Naravni viri, 
Prebivalstvo in 
materialne dobrine 
 
 
 
 
 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 in 13 

Evropski 
dokument 

Tematska strategija za varstvo tal – 
COM(2006)231 

Upoštevati je treba tudi izhodišča, ki so uporabljena za 
pripravo predloga Direktive o določitvi okvira za varstvo tal in 
spremembi Direktive 2004/35/ES. Strategija upošteva različne 
funkcije, ki jih tla lahko opravljajo, različnost in kompleksnost 
tal ter številne različne degradacijske procese, ki so jim lahko 
podvržena. 
 

Naravni viri 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

Strateški cilj je varstvo in trajnostna raba tal, ki temelji na 
naslednjih vodilnih načelih: 

- preprečevanje nadaljnje degradacije tal in ohranjanje 
funkcij tal, kadar se tla uporabljajo in so funkcije tal 
izkoriščene ter tla delujejo kot odtočni kanal/receptor 
učinkov človekovih dejavnosti ali okoljskih pojavov 

- sanacija degradiranih tal do stopnje funkcionalnosti, 
ki je skladna vsaj s sedanjo in predvideno rabo tal. 

Nacionalni 
dokument 

Resolucija o strateških usmeritvah 
razvoja slovenskega kmetijstva in 
živilstva do leta 2020 -»Zagotovimo 
si hrano za jutri« (ReSURSKŽ) 
(Uradni list RS, št. 25/11)  
 

Temeljna naloga kmetijstva je zagotavljanje zadostne preskrbe 
z varno hrano in s tem zadovoljevanje ene od osnovnih potreb 
človeštva. Hkrati pa ima kmetovanje tudi druge družbeno 
pomembne funkcije in zagotavlja neblagovne dobrine. 
Okoljska funkcija kmetijstva je opredeljena z njegovim 
odločilnim prispevkom h kakovosti voda, tal, zraka in biotski 
raznovrstnosti. Kmetijstvo tudi pomembno vpliva na podobo 
kulturne krajine in njene estetske in naravne vrednosti. 
Nesporna je vloga hrane in proizvodnih postopkov pri 
zagotavljanju zdravja ljudi. S svojo gospodarsko in socialno 
vlogo kmetijstvo tudi pomembno prispeva k vitalnosti in 
poseljenosti podeželja. To široko vlogo kmetijstva najbolje 
povzema pojem trajnostnega kmetijstva. 
 
Pomembna cilja resolucije sta "Trajnostno kmetijstvo" in 
"Ohranjanje rodnosti tal in proizvodnega potenciala kmetijskih 
zemljišč" in ju je možno zagotoviti z varstvom najboljših 
kmetijskih zemljišč pred trajnim spreminjanjem namembnosti 
in izboljšanje proizvodnega potenciala zemljišč, varovanje 
kmetijskih zemljišč pred degradacijo, onesnaženjem in 
nesmotrno rabo, itd.  

Naravni viri 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 

Evropski 
dokument 

Akcijski načrt za biomaso 
Communication from the 
Commission - Biomass action plan 
{SEC(2005) 1573} /* 
COM/2005/0628 final */ 

Komisija se je v Sporočilu o deležu obnovljive energije v 
Evropski uniji iz leta 2004 zavezala, da bo izdelala akcijski 
načrt za biomaso, v katerem bo poudarila potrebo po 
usklajenem pristopu k politiki biomase. Ta akcijski načrt 
določa ukrepe za povečanje razvoja energije iz lesne biomase 
ter biomase odpadkov in poljščin, ki bo oblikoval tržno 
zasnovane spodbude za njeno uporabo in odstranil ovire za 

Naravni viri Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

razvoj trga. Na tak način lahko Evropa zmanjša svojo 
odvisnost od fosilnih goriv in emisije toplogrednih plinov ter 
spodbuja gospodarsko dejavnost v podeželskih območjih. 

Evropski 
dokument 

Strategija EU za biogoriva 
"An EU Strategy for Biofuels" 
[COM(2006) 34 final - Official 
Journal C 67 of 18 March 2006].  

Za doseganje trajnostnih ciljev, zlasti za zmanjševanje emisij 
toplogrednih plinov, kakor je bilo dogovorjeno s Kjotskim 
protokolom, je bistveno, da se najdejo načini za zmanjšanje 
emisij od prometa. EU podpira biogoriva s ciljem, da bi 
zmanjšali emisije toplogrednih plinov, povečali 
dekarbonizacijo transportnih goriv, razvejali vire oskrbe 
goriva in razvili dolgoročne nadomestke za fosilno olje. Od 
razvoja proizvodnje biogoriv se pričakuje, da bo ponudil nove 
priložnosti za razvejanje dohodka in zaposlitve na kmetijskih 
območjih. Ima tri cilje: 
• nadalje spodbujati uporabo biogoriv v EU in državah v 
razvoju, zagotavljati, da je ob upoštevanju konkurence njihova 
proizvodnja in uporaba v celoti gledano okolju prijazna in da 
lahko prispevajo k uresničitvi ciljev lizbonske strategije; 
• pripraviti se na širok razpon uporabe biogoriv z izboljšanjem 
njihove stroškovne konkurenčnosti in optimalnim gojenjem 
osnovnih surovin, raziskovanjem biogoriv druge generacije in 
podpiranjem prodora na trg s krepitvijo demonstracijskih 
projektov in odstranjevanjem ovir netehnične narave; 
• raziskati priložnosti za države v razvoju – vključno s temi, ki 
jih je prizadela sladkorna reforma EU – za proizvodnjo 
surovin za biogoriva in sama biogoriva ter določiti vlogo, ki bi 
jo EU lahko imela pri podpiranju razvoja trajnostne 
proizvodnje biogoriv.  

Naravni viri  Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 

Nacionalni 
dokument 

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, 
št. 30/93, 13/98, 24/99, 67/02, 
112/06 115/06, 110/07, 61/10, 
106/10, 63/13, 17/14) 

Ta zakon ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov 
ter razpolaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom. Ta zakon 
ureja tudi pogoje gospodarjenja z gozdnim prostorom ter s 
posamičnim gozdnim drevjem in skupinami gozdnega drevja 
zunaj ureditvenih območij naselij, da se njihova vloga v okolju 
ohrani in krepi. Podlaga za gospodarjenje z gozdovi so 
program razvoja gozdov Slovenije in načrti za gospodarjenje z 
gozdovi. Zakon opredeljuje varovalne gozdove in gozdove s 
posebnim namenom.  

Naravni viri 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

 
Cilj tega zakona je med drugim da se "Zagotovi sonaravno ter 
večnamensko gospodarjenje v skladu z načeli varstva okolja in 
naravnih vrednot, trajno in optimalno delovanje gozdov kot 
ekosistema ter uresničevanje njihovih funkcij". 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2008/98/ES o odpadkih,  
Direktiva o odpadkih (2006/12/EC) 

Bistveni namen vseh predpisov o ravnanju z odpadki je 
varstvo zdravja ljudi in okolja pred škodljivimi vplivi, ki jih 
povzroča zbiranje, prevoz, obdelava, skladiščenje in odlaganje 
odpadkov. Okvirna direktiva o ravnanju z odpadki 
(2008/98/EC) uveljavlja nov pristop k obravnavi odpadka. 
Odpadki so vir surovin (in ne samo nekaj, kar je potrebno čim 
ceneje odložiti), zato morajo države članice sprejeti ukrepe, da 
se odpadki v čim večji meri ponovno uporabijo.  
Direktiva o odpadkih (2006/12/EC) na področju ravnanja z 
gradbenimi odpadki uveljavlja nov okoljski cilj, da se "Do leta 
2020 pripravi za ponovno uporabo, recikliranje ali drugo 
materialno predelavo najmanj 70 % skupne mase nastalih 
gradbenih odpadkov" . 

Naravni viri 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 1 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2001/81/ES (NEC 
direktiva) 
 
Göteborški protokol h Konvenciji 
Ekonomske komisije OZN za 
Evropo o onesnaževanju zraka na 
velike razdalje prek meja za 
zmanjšanje zakisovanja 
evtrofikacije in prizemnega ozona 
 

Trenutno še veljavna Direktiva 2001/81/ES je določila letne 
nacionalne zgornje meje emisij, ki jih mora vsaka država 
članica doseči do leta 2010, veljajo pa za emisije žveplovega 
dioksida (SO2), dušikove okside (NOx), nemetanske hlapne 
organske spojine (NMHOS) in amoniak (NH3). Namenjene so 
bile zmanjševanju onesnaženosti zraka in njenih škodljivih 
vplivov na javno zdravje in okolje po vsej Uniji, poleg tega pa 
bi se z njimi dosegla tudi skladnost z Göteborškim protokolom 
(Protokol o zmanjšanju zakisljevanja, evtrofikacije in 
prizemnega ozona - 1999). 
Za področje nacionalnih zgornjih meja emisij je za obdobje do 
leta 2030 izdelan predlog nove Direktive o nacionalnih 
zgornjih mejah emisij, v katerem so posodobljena in 
preverjena pomembna zdravstvena tveganja in vplivi na 
okolje, ki jih povzroča onesnaženost zraka v Uniji. S 
sprejemom predloga nove Direktive se bo pravo Unije tudi 
uskladilo z novimi mednarodnimi obveznostmi po pregledu 
Göteborškega protokola leta 2012. Ta predlog Direktive je 

Zrak Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 2 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

glavni zakonodajni steber Unije za izpolnitev dolgoročnega 
cilja Unije za doseganje takih ravni kakovosti zraka, ki ne 
povzročajo pomembnih vplivov in tveganj za zdravje ljudi in 
okolje. 
 
 
Predlog nove Direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij 
razveljavlja in nadomešča trenutni režim Unije za letno 
omejitev nacionalnih emisij onesnaževal zraka, kot so 
opredeljena v Direktivi 2001/81/ES. S tem zagotavlja, da se 
bodo nacionalne zgornje meje emisij iz Direktive 2001/81/ES 
od leta 2010 naprej za SO2, NOx, NMHOS in NH3 uporabljale 
do leta 2020, in določa nove nacionalne obveznosti glede 
zmanjšanja emisij, ki se bodo uporabljale od leta 2020 in 2030 
dalje za SO2, NOx, NMHOS, NH3, delce (PM2,5) in metan 
(CH4), ter vmesne ravni emisij teh istih onesnaževal za leto 
2025. 
 

Evropski 
dokument 

Direktive 2008/50/ES Direktiva 2008/50/ES določa cilje glede kakovosti zunanjega 
zraka, z namenom da bi se izognili škodljivim učinkom na 
zdravje ljudi in okolje kot celoto, jih preprečili ali zmanjšali. 
Emisija onesnaževal ne sme povzročiti, da so presežene mejne 
oziroma ciljne vrednosti za SO2, NOx, PM10, PM2,5 in druga 
onesnaževala (NO2, Pb, CO, benzen, ozon, HOS in NH3) 

Zrak, Zdravje ljudi Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 2, 12  
 

Evropski 
dokument 

Program „Čist zrak za Evropo“ Komisija v svojem programu „Čist zrak za Evropo“ poudarja, 
da se je v Evropi kakovost zraka v zadnjih desetletjih občutno 
izboljšala. Vendar onesnaženost zraka ostaja glavni okoljski 
dejavnik, povezan z boleznimi, ki bi jih lahko preprečili, in s 
prezgodnjo smrtnostjo v EU, hkrati pa še vedno zelo negativno 
vpliva na velik del evropskega naravnega okolja. Po podatkih 
OECD bo „onesnaženost zraka v mestih do leta 2050 postala 
glavni okoljski vzrok umrljivosti po vsem svetu, pred 
onesnaženo vodo in pomanjkanjem sanitarnih storitev“. 
 
Trenutno so mejne vrednosti za trdne delce (PM10) presežene 
na več kot tretjini območij upravljanja kakovosti zraka v EU, 

Zrak, Zdravje ljudi Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 2,12 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

mejne vrednosti za dušikov dioksid (NO2) pa na četrtini teh 
območij. Zaradi nespoštovanja mejnih vrednosti, ki veljajo za 
PM10, je stekel postopek za ugotavljanje kršitev za 17 držav 
članic, med njimi tudi za Slovenijo. 
 

Nacionalni 
dokument 

Operativni program varstva 
zunanjega zraka pred 
onesnaževanjem s PM10 
 

V zvezi z izpolnjevanjem zahtev iz Direktive 2008/50/ES, ki 
določa, da morajo države članice sprejeti programe ukrepov, s 
katerimi zagotovijo, da koncentracije PM10 v zunanjem zraku 
ne presegajo mejnih vrednosti, je bil sprejet Operativni 
program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s 
PM10.  
 
Operativni program varstva zunanjega zraka pred 
onesnaževanjem s PM10 določa nosilce in daje izhodišča za 
pripravo, sprejem in izvedbo podrobnejših načrtov ukrepov z 
namenom, da se zagotovi varstvo zdravja ljudi na območjih, 
kjer so mejne vrednosti koncentracij PM10 presežene. 
Podrobnejši načrti ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti 
prebivalstva škodljivim vplivom delcev v zunanjem zraku je 
Vlada RS sprejela v obliki Odlokov o načrtu za kakovost zraka 
za Mestne Občine Kranj, Celje, Novo Mesto, Maribor, Murska 
Sobota in Ljubljana ter za območje Zasavja. 
 

Zrak, Zdravje ljudi Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 2,12 
 

Evropski 
dokument 

Strategija Evropske unije za 
prilagajanje podnebnim 
spremembam (COM(2013) 216 
končni) 
 

Splošni cilj prilagoditvene strategije za EU je prispevati k 
boljši odpornosti Evrope na podnebne spremembe. To pomeni 
krepitev pripravljenosti in zmogljivosti za odziv na učinke 
podnebnih sprememb na lokalni, regionalni in nacionalni ravni 
ter ravni EU, razvoj skladnega pristopa ter izboljšanje 
usklajevanja. 
 

Podnebni dejavniki Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 7, 8 

Evropski 
dokument 

Odločba št. 406/2009 o prizadevanju 
držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 
izpolnijo zavezo Skupnosti za 
zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov 

Odločba 406/2009/ES določa najmanjši prispevek držav članic 
za doseganje zaveze zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti v obdobju 2013–2020 za emisije toplogrednih 
plinov, ki so vključene v to odločbo, ter pravila za določitev 
teh prispevkov in za oceno v zvezi s tem. 
 

Podnebni dejavniki Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 7, 8 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov iz Odločbe 
406/2009/ES se nanaša na:  
- emisije iz rabe goriv v gospodinjstvih in storitvenem 
sektorju,  
- emisije iz rabe goriv v prometu, 
- emisije iz rabe goriv (v malih in srednje velikih podjetjih v 
industriji in energetiki), 
- ubežne emisije iz energetike, 
- procesne emisije iz industrijskih postopkov, 
- raba topil in drugih proizvodov, 
- emisije iz kmetijstva , 
- emisije iz ravnanja z odpadki. 
 
Cilj Slovenije do leta 2020 je, da se emisije toplogrednih 
plinov ne bodo povečale za več kot 4 % glede na leto 2005 oz. 
da bodo leta 2020 manjše od vrednosti 12.117 kt CO2 ekv. 
Obveznost zmanjšanja emisij toplogrednih plinov se ne nanaša 
na obdobje do leta 2020, ampak ima Slovenija tudi pravno 
obvezujoče letne cilje, saj emisije toplogrednih plinov v 
obdobju 2013−2020 ne smejo biti večje od ciljnih letnih emisij 
določenih z linearno trajektorijo do cilja v letu 2020.  
 

Nacionalni 
dokument 

Operativni program zmanjševanja 
emisij toplogrednih plinov do leta 
2020 s pogledom do leta 2030 
(predlog) 

V postopku sprejemanja je tudi predlog Operativnega 
programa ukrepov zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do 
leta 2020 s pogledom do leta 2030, ki obveznosti zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov iz Odločbe 406/2009/ES porazdeli 
med posameznimi sektorji, in ukrepe za doseganje ciljev 
zasnuje tako, da bi zagotovili čim nižje stroške podnebne 
politike tudi v daljšem časovnem obdobju do leta 2030. 
Indikativni sektorski cilji zmanjšanja emisij toplogrednih 
plinov, ki doseganje ciljev iz Odločbe 406/2009/ES 
omogočajo, so naslednji: 
 
- v prometu zaustaviti hitro rast emisij, da se ne bodo povečale 
za več kot 18 % do leta 2030 glede na leto 2005 (kar pomeni 
zmanjšanje za 15 % do leta 2030 glede na leto 2008) z vizijo 

Podnebni dejavniki Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 7, 8 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

zmanjšanja emisij do leta 2050 za 90 %;  
- v široki rabi zmanjšanje za 66 % do 2030 glede na leto 2005 
z vizijo brezogljične rabe energije v sektorju do leta 2050; 
- v kmetijstvu je cilj obvladovanje emisj TGP na ravni do 
največ +6 % do leta 2030 glede na leto 2005 ob hkratnem 
povečanju samooskrbe Slovenije s hrano; 
- v industriji zmanjšanje emisij za 32 % do 2030 glede na leto 
2005 z vizijo zmanjšanja do leta 2050 za 90 %; 
- pri ravnanju z odpadki zmanjšanje za 57 % do leta 2030 
glede na leto 2005; z vizijo zmanjšanja emisij do leta 2050 za 
90 %;  
- v energetiki (zgorevanje goriv in ubežne emisije) cilj, da se 
emisije ne povečajo za več kot 27 % do leta 2030 z vizijo 
brezogljične oskrbe z energijo do leta 2050. 
 
V navedenem predlogu Operativnega programa je poudarjeno, 
da je promet ključen sektor pri doseganju državnih ciljev do 
leta 2020 za področje blaženja podnebnih sprememb. Ukrepi 
na tem področju, je poudarjeno v predlogu Operativnega 
programa, bodo usmerjeni v obvladovanje emisij toplogrednih 
plinov z ukrepi:  
 
- promocije in konkurenčnost javnega potniškega prometa,  
- spodbujanja trajnostnega tovornega prometa,  
- povečanja energetske učinkovitosti cestnih motornih vozil ter  
- spodbujanja nemotoriziranih oblik prometa. 

Evropski 
dokument 

Direktiva o vodah 2000/60/ES Direktiva 2000/60/ES določa ukrepe za doseganje strateškega 
cilja dobrega ekološkega stanja voda v letu 2015.  
 

Vode Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2008/56/ES o določitvi 
okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju politike morskega okolja 
(Okvirna direktiva o morski 
strategiji) 

Direktiva 2008/56/ES določa okvir, znotraj katerega morajo 
države članice najpozneje do leta 2020 sprejeti potrebne 
ukrepe za "Dosego ali ohranitev dobrega okoljskega stanja v 
morskem okolju". 
 
V skladu s to Direktivo se oblikujejo in izvajajo morske 
strategije z namenom (cilji), da: 

Vode Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

- zagotavljajo varstvo in ohranjanje morskega okolja, 
preprečijo njegovo propadanje ali, če je mogoče, obnovijo 
morske ekosisteme na območjih, ki so jih prizadeli škodljivi 
učinki; 
- preprečujejo in zmanjšujejo vnose v morsko okolje za 
postopno odpravljanje onesnaževanja ter tako zagotavljajo, da 
ni večjih posledic za morsko biotsko raznovrstnost, morske 
ekosisteme, človekovo zdravje ali zakonito uporabo morja ter 
da ti niso pretirano ogroženi. 
 
Država članica razvije morsko strategijo za svoje morske 
vode. Države članice, ki si delijo morsko regijo ali podregijo, 
sodelujejo pri zagotavljanju, da so ukrepi v vsaki morski regiji 
ali podregiji, ki so potrebni za dosego ciljev te direktive, 
usklajeni. 
 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2008/105/ES o standardih 
kakovosti površinskih voda 

Ta direktiva določa okoljske standarde kakovosti za 
prednostne snovi in nekatera druga onesnaževala, kot je 
določeno v Direktivi 2000/60/ES, s ciljem doseganja dobrega 
kemijskega stanja površinskih voda ter v skladu z določbami 
in cilji Direktive 2000/60/ES o preprečevanju emisije snovi v 
vode z odvajanjem odpadne vode.  
 
Z implementacijo predpisa, ki v slovenski pravni red prenaša 
Direktivo 2008/105/ES, se v zvezi s cilji doseganja dobrega 
ekološkega stanja voda do leta 2015 urejajo:  
- merila za vrednotenje kemijskega stanja površinskih voda in  
- okoljski cilji o opustitvi oziroma prenehanju izpuščanja 
nekaterih snovi v vodno okolje. 
 

Vode Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4 

Evropski 
dokument 

Direktiva Sveta 98/83/ES o 
kakovosti vode, namenjene za 
prehrano ljudi 

Direktiva 98/83/ES ureja kakovost vode, namenjene za 
prehrano ljudi. Voda je zdravstveno ustrezna in čista, če je 
brez mikroorganizmov, parazitov in brez snovi, ki lahko zaradi 
količine ali koncentracije predstavljajo morebitno nevarnost za 
zdravje ljudi.  
 

Zdravje ljudi - pitna 
voda 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 11 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

   Aquarius d.o.o. Ljubljana          129 

Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

Cilj te direktive je varovanje zdravja ljudi pred škodljivimi 
vplivi vsakršnega onesnaženja vode, namenjene za prehrano 
ljudi, z zagotavljanjem, da je zdravstveno ustrezna in čista. 
 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2006/118/ES o varstvu 
podzemne vode pred onesnaženjem 
in poslabšanjem stanja 

Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode pred 
onesnaženjem in poslabšanjem stanja določa posebne ukrepe 
za preprečevanje in nadzorovanje onesnaževanja podzemne 
vode v skladu z Direktivo 2000/60/ES. Ti ukrepi zlasti 
vključujejo: 
- merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja podzemne 
vode in 
- merila za določitev in obračanje pomembnih in stalno 
naraščajočih trendov ter za opredelitev izhodiščnih točk za 
obračanje trendov. 
 
Cilj: "Dobro kemijsko stanje podzemne vode mora biti 
doseženo do leta 2015". 
 

Vode 
Zdravje ljudi - pitna 
voda 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4,11 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2007/60/ES o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti 
(Poplavna direktiva) 

Cilj direktive o obvladovanju poplavne ogroženosti je 
vzpostaviti okvir za oceno in obvladovanje poplavne 
ogroženosti v Skupnosti s ciljem zmanjšanja škodljivih 
posledic poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in 
gospodarske dejavnosti. 
 

Zdravje ljudi Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 10 

Nacionalni 
dokument 

Zakon o vodah (Uradni list RS, št. 
(Uradni list RS, št. 67/02, 110/02 – 
ZGO-1, 2/04 – ZZdrl-A, 41/04 – 
ZVO-1, 57/08, 57/12 – ZV-1B, 
100/13-ZV-1C, 56/15-ZV-1E) 

Namen Zakona o vodah je doseganje dobrega stanja voda in 
drugih, z vodami povezanih ekosistemov, zagotavljanje 
varstva pred škodljivim delovanjem voda, ohranjanje in 
uravnavanje vodnih količin in spodbujanje trajnostne rabe 
voda, ki omogoča različne vrste rabe voda ob upoštevanju 
dolgoročnega varstva razpoložljivih vodnih virov in njihove 
kakovosti. 

Vode 
Zdravje ljudi - pitna 
voda 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4, 11 

Nacionalni 
dokument 

Načrt upravljanja voda na vodnem 
območju Donave za obdobje 2016–
2021 in Načrt upravljanja voda na 
vodnem območju Jadranskega morja 
za obdobje 2016–2021 (Uredba o 

Načrt upravljanja z vodami vključuje program temeljnih in 
dopolnilnih ukrepov upravljanja voda 2011-2015 za vodni 
območji Donave in jadranskega morja. 
 
Glavna okoljska cilja za vodna telesa površinskih voda sta: 

Vode Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

načrtih upravljanja voda na vodnih 
območjih Donave in Jadranskega 
morja (Uradni list RS št. 67/16) 

- doseganje dobrega ekološkega in kemijskega stanja do leta 
2015. Pri tem se na doseganje dobrega kemijskega stanja voda 
navezujejo tudi cilji za zmanjšanje onesnaževanja s 
prednostnimi snovmi in odpravo emisij prednostno nevarnih 
snovi z namenom doseganja koncentracij, ki so blizu 
vrednostim naravnega ozadja.  
 
Okoljski cilj za vodna telesa podzemne vode je: 
- doseči njihovo dobro kemijsko in količinsko stanje do leta 
2015. 

Nacionalni 
dokument 

Načrt upravljanja voda na vodnem 
območju Donave za obdobje 2016–
2021 in Načrt upravljanja voda na 
vodnem območju Jadranskega morja 
za obdobje 2016–2021 (Uredba o 
načrtih upravljanja voda na vodnih 
območjih Donave in Jadranskega 
morja (Uradni list RS št. 67/16) 

Načrt upravljanja z vodami vključuje program temeljnih in 
dopolnilnih ukrepov upravljanja voda 2015-2021 za vodni 
območji Donave in jadranskega morja. 
 
 

Vode Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4 

Nacionalni 
dokument 

Zakon o rudarstvu (Uradni list RS, 
št. 14/14-ZRud-1) 

Ureja način izvedbe vrtin za izkoriščanje termalnih voda. Vode Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 3,4 

Evropski 
dokument 

Direktiva Sveta 79/409/EGS o 
ohranjanju prosto živečih ptic 
 

Direktiva je vzpostavila obsežen sistem varstva za vse 
prostoživeče vrste ptic v Uniji. Direktiva priznava, da je 
izgubljanje in degradiranje habitatov največja grožnja 
ohranjanju ptic v Uniji. Zato veliko pozornost posveča 
ohranjanju habitatov ogroženih vrst ptic. Države članice 
morajo za vse vrste ptic iz Dodatka I direktive in za vse redno 
pojavljajoče se migratorne vrste ptic, ki so potrebne varstva, 
oblikovati posebna območja varstva (Special Protection Area 
- SPA), imenovana tudi območja Natura 2000. Države članice 
so na SPA območjih dolžne zagotavljati, da so populacije 
varovanih vrst ptic v ugodnem stanju. 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6  

Evropski 
dokument 

Direktiva Sveta 92/43/EEC o 
ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst 

Direktiva o habitatih v drugem odstavku 6. člena nalaga 
državam članicam od dneva pristopa k Evropski uniji, da 
preprečijo slabšanje stanja naravnih habitatov in habitatov vrst 
ter vznemirjanje vrst, za katere so bila območja Natura 2000 
določena, če bi tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

na cilje te direktive. Ta določba velja za predloge posebnih 
varstvenih območij (SCI), določenih v skladu s kriteriji in 
postopkom iz Direktive o habitatih (5. odstavek 4. člena) 

Evropski 
dokument 

Evropska strategija za biotsko 
raznovrstnost do 2020 (COM(2011) 
244 

Ta strategija uresničuje dve pomembni zavezi, in sicer 
zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti v EU do leta 2020 ter 
zaščititi, oceniti in obnoviti biotsko raznovrstnost in storitve 
ekosistemov v EU do leta 2050.  
Cilj te strategije je zaustaviti izgubo biotske raznovrstnosti in 
slabšanje ekosistemov v Evropski uniji do leta 2020 z 
opredelitvijo šestih prednostnih ciljev: 

• Cilj 1: ohranjanje in obnavljanje narave  
• Cilj 2: ohranjanje in izboljševanje ekosistemov in 

njihovih storitev (obnova najmanj 15% poškodovanih 
območij) 

• Cilj 3: zagotavljanje trajnostnega kmetijstva, 
gozdarstva in ribištva  

• Cilj 4: zagotovitev trajnostne rabe ribolovnih virov  
• Cilj 5: boj proti invazivnim tujerodnim vrstam, ki 

danes ogrožajo 22% domorodnih vrst EU  
• Cilj 6: ukrepi za preprečitev upadanja biotske 

raznovrstnosti  
Izvajanje AN OVE ima lahko vplive predvsem na doseganje 
cilja 1 in 2. 
 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 

Evropski 
dokument 

Bernska konvencija (Bern, 1979)  Konvencija o varstvu prosto živečega rastlinstva in živalstva 
ter njunih naravnih življenjskih prostorov na območju Evrope. 
Glavni cilj je ohranitev prostoživečega evropskega živalstva in 
rastlinstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov. 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 

Evropski 
dokument 

Ramsarska konvencija (Ramsar, 
1971) 

Ramsarska konvencija – države podpisnice so se zavezale, da 
bodo: 
•  uvrščale mokrišča na seznam mokrišč mednarodnega 

pomena in ohranjala ter vzdrževala njihovo ekološko 
ravnovesje; 

• vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne 
programe in načrtovale celostno upravljanje povodij ob 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
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Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

spoštovanju načela trajnostne rabe; 
• podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na svojem 

ozemlju z razglašanjem zavarovanih območij in podpirale 
strokovno usposabljanje raziskovalcev in upravljavcev 
mokrišč; 

• sodelovale z drugimi pogodbenicami na področju mejnih 
mokrišč in hidroloških sistemov ter v skupnih razvojnih 
projektih na mokriščih. 

  
 

Evropski 
dokument 

Alpska konvencija (1991) Alpska konvencija – glavni cilj je ohranitev Alp kot 
življenjskega prostora za človeštvo, živalstvo in rastlinstvo. 
Okvirna konvencija je bila sprejeta s strani Evropske unije in 
osmih držav pogodbenic (Avstrija, Nemčija, Francija, Italija, 
Liechtenstein, Monako, Slovenija in Švica). Alpska 
konvencija je bila podpisana leta 1991 in jo sestavljajo 
Okvirna konvencija, protokoli in dve deklaraciji. V veljavo je 
stopila leta 1995 in prispeva k ohranjanju kvalitet in posebnih 
značilnosti Alp, ne ozirajoč se na državne meje ter spodbuja 
mednarodno sodelovanje 
 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 

Nacionalni 
dokument 

Zakon o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 
46/14-ZON-C) 

Predpis vzpostavlja celovit sistem ohranjanja narave, katerega 
namen je varstvo naravnih vrednot in ohranitev sestavin 
biotske raznovrstnosti. Opredeljuje predmete varstva, načine 
in ukrepe varstva, organiziranost na področju varstva narave, 
financiranje varstva narave, programiranje in načrtovanje 
varstva narave in druge vsebine, potrebne za učinkovito 
varstvo narave. Med predmete varstva na področju ohranjanja 
biotske raznovrstnosti, ki so območno določeni oziroma 
določljivi, se uvrščajo habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo 
v ugodnem stanju, habitati zavarovanih in mednarodno 
varovanih vrst, ekološko pomembna območja in posebna 
varstvena območja (v nadaljevanju: območja Natura 2000), ki 
tvorijo evropsko ekološko omrežje. Predmeti varstva so tudi 
ogrožene, zavarovane in mednarodno varovane prosto živeče 
rastlinske in živalske vrste.  

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 
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Povezava s 
pomembnimi 
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Nacionalni 
dokument 
 

Program upravljanja območij Natura 
2000 2007–2013 (MOP, 2007) 
 
Program upravljanja območij Natura 
2000 za obdobje 2015–2020 
 

Osnovni namen programa je opredeliti izvajanje obveznosti 
varstva posebnih varstvenih območij - območij Natura 2000, 
ki jih nalagata Sloveniji Direktiva o pticah in Direktiva o 
habitatih, kar pomeni ohraniti in povečati biotsko pestrost v 
območju EU z omogočanjem trajnostnega razvoja. Del tega 
cilja je spodbujati tradicionalno sobivanje ljudi in narave.  
Naloge programa so zlasti:  

• podrobnejša opredelitev varstvenih ciljev in ukrepov 
na območjih Natura 

• opredelitev pristojnih sektorjev in odgovornih 
nosilcev za izvajanje varstvenih ukrepov 

• omogočiti horizontalne povezave s strateškimi načrti 
in razvojnimi programi Vlade 

• izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 za lokalni 
oz. regionalni razvoj, delovna mesta in gospodarsko 
rast, upoštevajoč gospodarske, socialne in 
demografske značilnosti ter načela trajnostnega 
razvoja 

• pripraviti pregled manjkajočih raziskav, ekspertiz in 
podatkov za vključevanje v programe raziskav 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 

Nacionalni 
dokument 

Strategija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji (2002–
2012) (MOP, 2001) 
 
Analiza doseganja ciljev strategije 
ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji, Zavod Symbiosis, 2012 

To je strateški dokument, ki ga je s sklepom dne 20. 12. 2001 
sprejela Vlada in določa za obdobje 2002–2012 sklop 
specifičnih ciljev in usmeritev za usklajeno izvajanje ukrepov, 
ki prispevajo k doseganju treh glavnih ciljev Konvencije o 
biološki raznovrstnosti. Ti cilji so: 

• ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
• trajnostna raba njenih sestavin, 
• poštena in pravična delitev koristi genskih virov. 

 
Cilj strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji za 
energetiko je: 
Zagotovitev dolgoročno zanesljive in zadostne energetske 
oskrbe, ki je sprejemljiva za okolje in ohranja biotsko 
raznovrstnost, ter učinkovite rabe energije. 
V strategiji navedene usmeritve za doseganje tega cilja so: 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 
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Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

• učinkovitejša raba energije, raba naravnih virov in 
upoštevanje trendov energetske intenzivnosti pri 
oskrbi z energijo 

• zmanjševanje emisij toplogrednih plinov 
• izogibanje gradnji novih energetskih objektov na 

ekološko pomembnih območjih oziroma območjih, ki 
so del ekološkega omrežja. 

Nacionalni 
dokument 

Zakon o sladkovodnem ribištvu 
(Uradni list RS, št. 61/06) 

Cilji zakona so zlasti: 
• celostno načrtovanje in upravljanje rib na teritorialno 

zaokroženih območjih; 
• omogočanje trajnostne rabe rib in etike ribolova; 
• načrtovanje, pospeševanje in nadzor gojitve rib za 

poribljavanje voda. 
 
Cilji zakona so tudi prispevati k: 

• ohranjanju in varovanju naravnih populacij rib, 
njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in 
številčnosti; 

• varstvu ogroženih ribjih vrst in njihovih združb; 
• preprečevanju vnosa tujerodnih ribjih vrst v celinske 

vode in njihovega širjenja; 
• varovanju in ohranjanju narave salmonidnih in 

ciprinidnih voda. 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 

Nacionalni 
dokument 

Program upravljanja rib v celinskih 
vodah Republike Slovenije za 
obdobje do leta 2021 

Cilj programa je varstvo in trajnostno raba rib, ki se zagotavlja 
predvsem s pomočjo ukrepov na področjih: 

• ribolova 
• gojitve rib in poribljavanja 
• odvzema genskega materiala 
• izboljšanja stanja habitatov vrst 
• upravljanja s tujerodnimi vrstami 

Narava Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 5,6 

Evropski 
dokument 

Direktiva 2002/49/ES o ocenjevanju 
in upravljanju okoljskega hrupa 
 
 

Osnovni cilj Direktive je določiti skupni pristop z namenom 
preprečevanja in zmanjševanja škodljivih učinkov 
obremenjevanja okolja s hrupom in zagotavljanja podlag za 
uvajanje ukrepov za zmanjšanje emisije hrupa glavnih virov 
hrupa zlasti cestnih in železniških vozil, cestne in železniške 

Zdravje ljudi - 
Obremenitev s 
hrupom 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 9 
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področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

infrastrukture, zračnih plovil, opreme, ki se uporablja na 
prostem ter industrijske opreme ter premičnih strojev. 

Evropski 
dokument 

Poročilo o izvajanju direktive o 
okoljskem hrupu COM (2011) 321 

Poročilo Komisije COM(2011) 321 povzema izvajanje 
Direktive 2002/49/ES na institucionalni, legalni in operativni 
ravni, podatke o obremenjenosti prebivalcev in okolja s 
hrupom na podlagi podatkov strateškega kartiranja v letu 2007 
in usmeritve za nadaljnje ukrepe na področju okoljskega 
hrupa, ki obsegajo:  

- dokončno oblikovanje usklajene metode ocenjevanja 
hrupa na ravni EU (Cnossos-EU). Implementacija 
usklajene metode je predvidena v tretjem krogu 
poročanja do leta 2017, 

- oblikovanje podrobnejših enotnih izhodišč za izdelavo 
operativnih programov varstva pred hrupom ter za 
določevanje in zaščito mirnih območij poselitve in na 
prostem, 

- povečanje sinergije med ukrepi za izboljšanje kakovosti 
zunanjega zraka in ukrepi za zmanjšanje hrupa s 
celovitim načrtovanjem ukrepov na območju večjih 
prometnih vozlišč in strnjenih naselij,  

- uskladitev in posodobitev zakonodaje, ki ureja emisijo 
virov hrupa. Cilj je zmanjšanje emisij hrupa motornih 
vozil in uporaba nizkohrupnih cestišč, omejitev emisije 
železniških vozil in infrastrukture, omejitve 
obratovanja na letališčih ter omejitev emisije strojev in 
opreme na prostem. 

 

Zdravje ljudi - 
Obremenitev s 
hrupom 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 9 

Evropski 
dokument 

Guidelines for Limiting Exposure to 
Time-Varying Electric and 
Magnetic Fields (1 HZ – 100 kHZ), 
ICNIRP, 2010 (Smernice za mejno 
izpostavljenost časovno 
spremenljivim električnim in 
magnetnim poljem (1 HZ – 100 
kHZ)) 

Smernice so obsežen dokument pomembne in priznane 
mednarodne organizacije, katerih osnovni namen je določitev 
mejnih izpostavljenosti človeka elektromagnetnim sevanjem 
tako, da bo zaščiten pred znanimi škodljivimi vplivi na 
njegovo zdravje. Podlaga teh smernic so številne znanstvene 
raziskave o vplivih elektromagnetnih sevanj na človeški 
organizem. Vrednosti veličin, ki jih obravnavajo, so uvrščene 
v dve kategoriji: osnovne omejitve in referenčni nivoji. 

Zdravje ljudi - EMS  
 
 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 11 

Nacionalni Uredba o elektromagnetnem sevanju Uredba določa v zvezi z elektromagnetnim sevanjem v okolju Zdravje ljudi - EMS Zaporedna številka 
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Povezava s 
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okoljskimi cilji  

dokument v naravnem in življenjskem okolju 
(Uradni list RS, št. 70/1996) 
 

mejne vrednosti veličin elektromagnetnega polja v okolju, 
stopnje varstva pred sevanjem v posameznih območjih 
naravnega in življenjskega okolja, način določanja in 
vrednotenje obremenitve okolja zaradi sevanja ter ukrepe za 
zmanjševanje in preprečevanje čezmernega sevanja. 

okoljskega cilja: 11 

Evropski 
dokument 

Evropska konvencija o varstvu 
arheološke dediščine - Malteška 
konvencija (MEKVAD), Uradni list 
RS, št. 24/1999) 

Konvencija se nanaša na celostno varstvo arheološke 
dediščine. Opredeljena je povezava med ohranjanjem 
arheološke dediščine in prostorskim načrtovanjem. Konvencija 
nalaga vsaki pogodbenici, da: 
- si bo prizadevala, da bodo zahteve arheologije in urejanja 
prostora usklajene in povezane med seboj, in bo zato 
zagotovila sodelovanje arheologov pri politiki urejanja 
prostora in različnih fazah urejanja prostora;  
- bo zagotovila sistematična posvetovanja med arheologi in 
urbanisti oziroma tistimi, ki skrbijo za urejanje prostora, zato 
da bi omogočila spremembo izvedbenih načrtov, ki bi utegnili 
škoditi arheološki dediščini ter dovolj časa in sredstev za 
izvedbo ustrezne znanstvene študije na kraju samem in za 
objavo izsledkov; 
- bo zagotovila, da bodo v presojah vplivov na okolje in 
odločitvah, sprejetih na tej podlagi, v celoti upoštevani 
arheološka območja in njihov položaj v prostoru;  
- bo poskrbela, da bodo deli arheološke dediščine, ki so bili 
najdeni med izvedbo posegov v prostor, če je le mogoče, 
ohranjeni tam, kjer so (in situ); 
- bo zagotovila, da bodo arheološka območja dostopna 
javnosti in da ureditev dostopa, ki je potrebna za sprejem 
večjega števila obiskovalcev, ne bo škodovala arheološkim in 
znanstvenim lastnostim teh območij in njihove okolice. 
 
Cilj: "Arheološka območja in njihov položaj v prostoru je v 
treba v programih in politikah ter prostorskem umeščanju 
posegov upoštevati v celoti. Deli arheološke dediščine, ki so 
bili najdeni med izvedbo posegov v prostor, morajo biti 
ohranjeni tam kjer so (in situ), če je le mogoče." 
 

Ohranjanje kulturne 
dediščine 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 14 
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Evropski 
dokument 

Konvencija o varstvu stavbne 
dediščine Evrope - Granadska 
konvencija (Uradni list SFRJ, št. 4-
11/1991; Akt o notifikaciji 
nasledstva glede konvencij Sveta 
Evrope, Ženevskih konvencij in 
dodatnih protokolov o zaščiti žrtev 
vojne in mednarodnih sporazumov s 
področja kontrole oborožitve, za 
katere so depozitariji tri glavne 
jedrske sile, Uradni list RS, št. 
14/1992) 

Konvencija utrjuje koncept celostnega varstva stavbne 
dediščine (spomenikov, stavbnih celot, spomeniških območij). 
Vsaka pogodbenica se je s konvencijo zavezala:  
- da bo opravljala ustrezen nadzor in izvajala pooblastila, kot 
jih zahteva pravno varstvo takih objektov; 
- da bo preprečevala poškodovanje, propadanje ali rušenje 
zavarovanih nepremičnin.  
 
Politika celostnega varstva stavbne dediščine, ki so jo dolžne 
sprejeti pogodbenice:  
- vključuje varstvo stavbne dediščine kot bistveni cilj urejanja 
prostora in urbanizma;  
- spodbuja programe za obnovo in vzdrževanje stavbne 
dediščine;  
- omogoča, da varstvo, oživljanje in izboljševanje stavbne 
dediščine postanejo pomembna lastnost politike na področju 
kulture, varstva okolja in urejanja prostora;  
- v postopkih urejanja prostora in urbanizma spodbuja, kjer je 
to le mogoče, tudi varstvo in uporabo objektov, katerih pomen 
sicer sam po sebi ne opravičuje zavarovanja, vendar so ti 
objekti pomembni kot del mestnega ali podeželskega okolja in 
kot prvina kakovosti življenja;  
- spodbuja uporabo in razvoj tradicionalnih znanj in 
materialov, ki so bistveni za prihodnost stavbne dediščine. 
 
Cilj: "Varstvo stavbne dediščine kot bistveni cilj urejanja 
prostora in urbanizma". 
 

Ohranjanje kulturne 
dediščine 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 14 

Nacionalni 
dokument 

Resolucija o nacionalnem programu 
za kulturo 2014-2017 (ReNPK14-
17) (Ur.l.RS, št. 99/13) 

Resolucija opredeljuje, da sta ohranjanje kulturne dediščine in 
njena trajnostna uporaba nezamenljiv prispevek k 
človekovemu razvoju in kakovosti življenja. Z upoštevanjem 
vloge kulturne dediščine pri graditvi vključujoče demokratične 
družbe in s poudarjanjem kulturne raznovrstnosti ter 
trajnostnega razvoja bistveno razširjamo koncept varstva, ki je 
prešlo od varstva posamičnih kulturnih spomenikov, 
organiziranega v okviru profesionalnih institucij in s ciljem 

Ohranjanje kulturne 
dediščine 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 14 
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pomembnimi 
okoljskimi cilji  

fizične zaščite pred propadanjem in spremembami, k 
ohranjanju širših območij, nosilcev kulturne in prostorske 
identitete, da bi končno uveljavili kulturno dediščino kot vir za 
gospodarski, družbeni in lokalni razvoj, ki zahteva preseganje 
resornih politik in vključevanje v področne strategije, aktivno 
ustvarjanje priložnosti za finančne investicije iz različnih virov 
in partnerstvo z lokalnimi skupnostmi. 
 
Cilj: "Ohranjanje kulturne dediščine in njena trajnostna 
uporaba". 
  

Nacionalni 
dokument 

Zakon o varstvu kulturne dediščine 
(Ur.l. RS, št. 16/08, 123/08, 8/11, 
30/11, 90/12, 111/13) 

Zakon določa varstvo dediščine kot ohranjanje materialnih in 
vsebinskih lastnosti predmetov, skupin predmetov oziroma 
objektov ali območij, skrb za njihovo celovitost in 
neokrnjenost ter poudarjanje in zagotavljanje pomena, ki ga 
imajo kot bistvena sestavina sodobnega življenja.  
 
Temeljna vsebina in cilji varstva dediščine so: 
- vzdrževanje in obnavljanje dediščine ter preprečevanje njene 
ogroženosti; 
- zagotavljanje materialnih in drugih pogojev za uresničevanje 
kulturne funkcije dediščine, ne glede na njeno namembnost; 
- zagotavljanje javne dostopnosti dediščine ter omogočanje 
njenega proučevanja in raziskovanja; 
- preprečevanje posegov, s katerimi bi se utegnile spremeniti 
lastnosti, vsebina, oblike in s tem vrednost dediščine; 
- skrb za uveljavljanje in razvoj sistema varstva dediščine. 

Ohranjanje kulturne 
dediščine 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 14 

Evropski 
dokument 

Zakon o ratifikaciji Evropske 
konvencije o krajini (MEKK), Ur.l. 
RS, št. 74/03) 

Konvencija se nanaša na krajine, ki jih štejemo za izjemne, ter 
tudi običajne ali degradirane krajine. S konvencijo je vsaka 
pogodbenica zavezana:  
- da bo krajine zakonsko priznala kot bistveno sestavino 
človekovega okolja, kot izraz raznovrstnosti skupne kulturne 
in naravne dediščine ljudi ter temelj njihove istovetnosti;  
- da bo oblikovala in izvajala krajinsko politiko, katere cilji so 
varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine na podlagi 
sprejemanja posebnih ukrepov;  

Ohranjanje krajine Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 15 
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- da bo določila postopke za sodelovanje javnosti, lokalnih in 
regionalnih skupnosti ter drugih zainteresiranih strani pri 
opredeljevanju in izvajanju krajinske politike;  
- da bo krajino vključila v svojo politiko regionalnega in 
urbanističnega načrtovanja ter v svojo kulturno, 
okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko politiko 
in tudi v vse druge politike, ki lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na krajino.  
 
Cilji konvencije so: 
- spodbujanje varstva, upravljanja in načrtovanja krajin; 
- vzpostavljanje evropskega sodelovanja pri reševanju 
vprašanj, povezanih s krajino. 
 

Nacionalni 
dokument 

Strategija prostorskega razvoja 
Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/2004) 

Vzdržni prostorski razvoj je temeljno izhodišče prostorske 
strategije Slovenije in pomeni zagotavljanje take rabe prostora 
in prostorskih ureditev, ki ob varovanju okolja, ohranjanju 
narave, trajnostni rabi naravnih dobrin, varstvu kulturne 
dediščine in drugih kakovosti naravnega in bivalnega okolja 
omogoča zadovoljitev potreb sedanje generacije brez 
ogrožanja prihodnjih generacij. 
 
V okviru razvoja krajine strategija določa krajinska območja s 
prepoznavnimi značilnostmi, ki so pomembna na nacionalni 
ravni ter določa način ohranjanja in razvoja teh območij. 
 
Strategija v okviru cilja "Kulturna raznovrstnost kot temelj 
nacionalne prostorske prepoznavnosti" določa: 
- spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne raznovrstnosti kot 
osnove za kakovostno nacionalno prostorsko prepoznavnost, 
kvalitetno bivalno okolje in socialno vključenost. 
Zasnova prostorskega razvoja v zvezi s krepitvijo 
prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih značilnosti 
krajine določa: 
- krajino se glede na značilnosti in razvojne potenciale razvija 
kot naravno in kulturno krajino, kot urbano krajino in kot 

Prebivalstvo in 
materialne dobrine 
 
Ohranjanje krajine 

Zaporedna številka 
okoljskega cilja: 13, 15 
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Stopnja 
Okoljske politike, programi, 
plani, zakonodajni akti 

Namen in cilj 
Povezava z 
relevantnimi 
področji okolja 

Povezava s 
pomembnimi 
okoljskimi cilji  

kmetijsko intenzivno krajino; 
- spodbuja se ohranjanje in kvalitetno upravljanje v območjih s 
prepoznavnimi naravnimi in kulturnimi kakovostmi v 
povezavi z gospodarskimi možnostmi, ki jih te posebnosti 
omogočajo; 
- posamezne kakovosti se določi v postopkih prostorskega 
načrtovanja na regionalni in lokalni ravni in se jih kvalitetno 
vključi v prostorski razvoj. 
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6.2 Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje 

Vplivi izvedbe tehnoloških in administrativnih ukrepov AN OVE so ovrednoteni z uporabo ustreznih 
meril in, skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov 
izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05), razvrščeni v naslednje velikostne razrede: 
 
A – ukrep nima vpliva oz. je njegov vpliv pozitiven, 
B – vpliv ukrepa je nebistven,  
C – vpliv ukrepa je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, 
D – vpliv ukrepa je bistven,  
E – vpliv ukrepa je uničujoč in 
X – ugotavljanje vpliva, ki ga povzroča ukrep, ni možno. 
 
V okoljskem poročilu so presojane in vrednotene sledeče skupine energetskih ukrepov: 

1. Tehnologije OVE za električno energijo: Hidroenergija, Sončna energija, Vetrna energija, 
Biomasa 

2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu: Geotermalna energija, Sončna energija, 
Biomasa, Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 

3. Tehnologije OVE v prometu: Bioetanol/bio-ETBE iz uvoza, Biodizel iz uvoza, Obnovljiva 
električna energija 

4. Splošni ukrepi (tako imenovani horizontalni ukrepi/administrativni ukrepi) 
 
Pri presoji vplivov na posamezen okoljski cilj je bilo v izogib podvajanju ponekod možno nekatere 
skupine energetskih ukrepov združiti. Zaradi tega so v 8. poglavju vplivi pri nekaterih okoljskih ciljih 
presojani skupno v sklopu posamezne tehnologije, ponekod pa ločeno po vrsti tehnologije (npr. 
posebej za hidroenergijo, sončno energijo, vetrno energijo …).  
 
Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana na 
uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, pri čemer se z B ocenjujejo nebistveni vplivi s C pa vplivi, 
ki so nebistveni ob izvedbi omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plana velikostnega razreda D 
in E pomenita, da vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev niso sprejemljivi.  
 
V nadaljevanju so opisani kazalniki in merila vrednotenja za razvrščanje v velikostne razrede po 
posameznih področjih okolja oziroma okoljskih ciljih. 
 
Opis vrednotenja (ocenjevanja) za posamezna področja okolja  
 
• Naravni viri 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 1: 
Zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov.  
 
kazalnik  velikostni razredi 
- površina kmetijskih zemljišč zasajena s kulturami za 
proizvodnjo energije in biogoriv 
(kmetijska zemljišča se varuje pred pretiranim 
zasajanjem z rastlinami za potrebe energetike in 
proizvodnje biogoriv)  
 
- primarna energija proizvedena iz kmetijskih virov - 
bioplin 
(primarno naj se uporablja živalski gnoj oz. drugo 
biomaso: ostanki hrane itd. in ne biomaso iz nasadov 
kmetijskih kultur ) 
 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne predvidevajo proizvodnje energije iz 
kmetijskih virov in lesne biomase.  
  
B – vpliv je nebistven: Ukrepi predvidevajo 
proizvodnjo energije iz kmetijskih virov in lesne 
biomase. Površine, zasajene s kmetijskimi kulturami 
za proizvodnjo energijo in biogoriv se bodo povečale. 
Spodbuja se raba lesne biomase za proizvodnjo 
elektrike in toplote.  
 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
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- lesna zaloga in poraba lesa in lesnih odpadkov za 
energetske namene 
 (spodbuja se trajnostna raba lesne biomase za 
proizvodnjo energije. Posek gozda se povečuje tako, 
da se v prihodnosti povečuje lesna zaloga in prirastek 
gozda. Primarno naj se uporablja lesna biomasa, ki 
nastaja kot ostanek v predelavi lesa, vzdrževanju 
gozdov, itd. pred odmrlo lesno biomaso, ki je 
pomemben habitat in prispeva k biotski 
raznovrstnosti) 
 

ukrepov: Ukrepi predvidevajo večje povečanje 
proizvodnje energije in biogoriv iz kmetijskih virov in 
lesne biomase. Površine zasajene s kmetijskimi 
kulturami za proizvodnjo energije in biogoriv se bodo 
povečale v večjem obsegu. Spodbuja se raba lesne 
biomase za proizvodnjo elektrike in toplote. Možni so 
omilitveni ukrepi v smislu usmerjanja v primarno 
proizvodnjo energije in biogoriv iz živilskega gnoja, 
ostankov hrane, itd. ter vzpodbujanjem trajnostne raba 
lesne biomase  
 
D – vpliv je bistven: Ukrepi predvidevajo veliko 
povečanje proizvodnje energije in biogoriv iz 
kmetijskih virov in lesne biomase. Povečan obseg 
kmetijskih površin zasajenih s kulturami namenjenimi 
proizvodnji energije in biogoriv bo ogrozil pridelavo 
hrane. Izkoriščanje lesne biomase bo povzročilo 
zmanjševanje lesne zaloge.  
 
E – vpliv je uničujoč: Ukrepi predvidevajo zelo 
veliko povečanje proizvodnje energije in biogoriv iz 
kmetijskih virov in lesne biomase. Na kmetijskih 
zemljiščih bodo prevladovale monokulture namenjene 
proizvodnji energije in biogoriv, pridelava hrane ne bo 
več mogoča. Izkoriščanje lesne biomase bo močno 
zmanjšalo lesno zalogo, izkoriščalo se bo tudi odmrlo 
lesno biomaso.  
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno.  

 
• Zrak 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 2: 
Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v zrak, ki so za 
energetski sektor določene v Operativnem programu doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij 
onesnaževal zunanjega zraka. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- letna količina izpustov onesnaževal v zrak iz kurilnih 
naprav na lesno biomaso, in sicer za dušikove okside, 
nemetanske hlapne organske spojine in delce 
 
(Kumulativni vplivi vseh ukrepov iz AN OVE ne smejo 
povzročiti, da letna količina vseh izpustov iz kurilnih 
naprav na lesno biomaso ne ogrozi za posamezno 
onesnaževalo doseganje zgornje meje emisije, ki je 
določena v Operativnem programu doseganja 
nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal 
zunanjega zraka) 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne povečujejo emisije onesnaževal v zrak, za 
katere je določena nacionalna zgornja meja emisije; 
emisija onesnaževal se bo zaradi izvedbe ukrepov 
zmanjšala. 
B – vpliv je nebistven: Z izvedbo ukrepov se bo 
emisija onesnaževal, za katere je določena zgornja 
meja emisije, povečala, vendar ne toliko, da bi to 
povzročilo preseganje zgornje vrednosti, ki je 
določena v Operativnem programu.  
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Z izvedbo ukrepov se bo emisija 
onesnaževal, za katere je določena zgornja meja 
emisij, toliko povečala, da bi to povzročilo preseganje 
zgornjih vrednosti, ki so določene v Operativnem 
programu. Za zmanjšanje emisij je treba predvideti 
omilitvene ukrepe, ki zagotavljajo, da zgornje 
vrednosti emisije, določene v Operativnem programu, 
ne bodo presežene. 
D – vpliv je bistven: Z izvedbo ukrepov se bo emisija 
onesnaževal, za katere so določene zgornje meje 
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emisij, toliko povečala, da bi to povzročilo preseganje 
zgornjih vrednosti, ki so določene v Operativnem 
programu. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje emisije 
pod zgornjo vrednostjo ne obstajajo.  
E – vpliv je uničujoč: Z izvedbo ukrepov se bo 
emisija onesnaževal, za katere so določene zgornje 
meje emisije, povečala v obsegu, ki občutno presega 
zgornje vrednosti, ki so določene v Operativnem 
programu.  
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
• Voda 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za 3. in 4. okoljski 
cilj: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda 
oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno preoblikovana oziroma umetna vodna telesa 
na območju hidroelektrarn in Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega kemijskega in 
količinskega stanja podzemne vode. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- podeljene vodne pravice za rabo voda  
(raba vode površinskih vodotokov za proizvodnjo 
energije lahko pomeni negativen vpliv na procese 
vodnih in obvodnih ekosistemov. ) 
 
- ekološko in kemijsko stanje površinskih vodotokov 
(toge ureditve vodotokov v primeru umeščanja 
hidroenergetskih objektov vplivajo na njihovo 
hidromorfološko stanje in s tem posledično na 
biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke 
elemente kakovosti površinskih voda. Izpusti termalne 
vode v površinske vodotoke po koncu uporabe 
povzroči toplotno onesnaženje in povečuje povečanje 
vsebnosti škodljivih snovi, izpusti mokrih ostankov iz 
bioplinaren v vodotoke povzroči organske 
obremenitve vodotokov. Zajezitve vodotokov pomenijo 
večjo možnost evtrofikacije vodotokov.) 
 
-ekološki potencial močno preoblikovanih oziroma 
umetnih vodnih teles  
(Z neustreznim umeščanjem hidroenergetskih objektov 
in neustrezno rabo vode se ekološki potencial slabša 
oz. za doseganje dobrega ekološkega stanja je treba 
izvesti dodatne ukrepe v obliki ribjih stez, itd.) 
 
- kemijsko in količinsko stanje podzemnih vod 
(raba geotermalne vode brez reinektiranja povzroča 
nižanje gladin termalne podzemne vode. Umeščanje 
vodnih črpalk na vodna telesa podzemnih vod 
povečuje ranljivost vodonosnika, neustrezno ravnanje 
z mokrim ostankom pri proizvodnji bioplina lahko 
vpliva na kemijsko stanje podzemne vode) 
 
 
 
 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: Ukrepi ne bodo 
pomenili pritiska na površinske vodotoke in 
podzemno vodo 
  
B – nebistven vpliv: Ukrepi pomenijo dodatne 
pritiske na površinske vodotoke in podzemno vodo, 
vendar njihovo kemijsko in ekološko stanje oz. 
potencial ne bo poslabšan. Prav tako ne bo bistven 
vpliv na količinsko stanje podzemne vode. 
 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Ukrepi pomenijo poslabšanje kemijskega in 
ekološkega stanja oz. potenciala površinskih 
vodotokov ter kemijskega in količinskega stanja 
podzemnih vod. Upoštevati je treba omilitvene ukrepe 
v smislu sonaravnih ureditev vodotokov, povratnih 
tokov in reinektiranja termalne vode, nadzorovane 
rabe vode, omejevanja umeščanje toplotnih črpalk, itd. 
 
D – bistven vpliv: Ukrepi pomenijo poslabšanje 
kemijskega in ekološkega stanja oz. potenciala 
površinskih vodotokov ter kemijskega in količinskega 
stanja podzemnih vod.. Omilitveni ukrepi za 
zmanjšanje vpliva niso možni. 
 
E – uničujoč vpliv: Ukrepi pomenijo uničujoč vpliv 
na površinske vodotoke in podzemno vodo. Po izvedbi 
ukrepov bo ekološko in kemijsko stanje površinskih 
vodotokov slabo, nivoji podzemne vode se bodo 
močno znižali, slabo pa bo tudi kemijsko stanje 
podzemne vode.  
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 
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• Narava 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 5: 
Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi dolgoročno 
ohranjanje vrst in njihovih habitatov). 
 
kazalnik  velikostni razredi 
Fragmentacija naravnega okolja zaradi energetskih 
objektov in posledično vpliv na biodiverziteto, 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov. 
  
(Negativen vpliv na habitat vrst, njihvo dolgoročno 
ohranjanje ter vpliv na selitvene poti vodnih živali in 
kopenskih prostoživečih živali zaradi fragmentacije 
habitatov v primeru umeščanja HE in VE. Prekinitev 
selitvene poti ima negativen vpliv na biodiverziteto. 
Možna je tudi smrtnost posameznih osebkov ali 
večjega števila osebkov zaradi postavitve ovire v 
habitat.) 
 
 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: Vpliva na povezanost 
populacij, dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih 
habitatov ter biotsko pestrost ne bo ali pa bo vpliv 
pozitiven.  
 
B – nebistven vpliv: Zaradi izvedbe ukrepov bo vpliv 
na dolgoročno ohranjanje vrst, njihovih habitatov, 
zagotavljanje povezanosti populacij in ohranjanje 
biotske pestrosti nebistven. 
 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Zaradi izvedbe ukrepov bo možno 
zagotavljati dolgoročno ohranjanje vrst, njihovih 
habitatov, povezanost populacij in ohraniti biotsko 
pestrost. Za zmanjšanje bistvenega vpliva je treba 
upoštevati predvidene omilitvene ukrepe. 
 
D – bistven vpliv: Zaradi izvedbe ukrepov ne bo 
možno zagotavljati dolgoročnega ohranjanja vrst, 
njihovih habitatov, povezanosti populacij in ohranjati 
biotske pestrosti. Omilitveni ukrepi niso možni. 
 
E – uničujoč vpliv: Zaradi izvedbe ukrepov bodo 
vplivi na dolgoročno ohranjenost vrst, njihovih 
habitatov, povezanost populacij in biotsko pestrost 
uničujoči. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso 
možni. 
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 6: 
Zaščititi območja z naravovarstvenim statusom pred posegi z bistvenimi vplivi. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
Poseganje energetskih objektov v območja z 
naravovarstvenim statusom. 
(umeščanje energetskih objektov na varovana 
območja pomeni negativen vpliv na funkcionalnost in 
povezanost teh območij ter na kvalifikacijske vrste in 
HT) 
 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: Vpliva na območja z 
naravovarstvenim statusom ne bo ali pa bo vpliv 
pozitiven.  
 
B – nebistven vpliv: Zaradi izvedbe ukrepov bo vpliv 
na območja z naravovarstvenim statusom nebistven 
kljub temu, da obstaja verjetnost poseganja v varovana 
območja in na območja naravnih vrednot. 
 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Zaradi izvedbe ukrepov bo možno 
obvarovati območja z naravovarstvenim statusom. Za 
zmanjšanje bistvenega vpliva je treba upoštevati 
predvidene omilitvene ukrepe. 
 
D – bistven vpliv: Zaradi izvedbe ukrepov ne bo 
možno obvarovati območij z naravovarstvenim 
statusom. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso 
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možni. 
 
E – uničujoč vpliv: Zaradi izvedbe ukrepov bodo 
vplivi na območja z naravovarstvenim statusom 
uničujoči. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva niso 
možni. 
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
• Podnebni dejavniki 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 7: 
Zmanjšati emisije TGP zaradi nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- zmanjšanje letne količine izpustov toplogrednih 
plinov zaradi rabe energije 
 
(načrtovano zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov 
zaradi rabe obnovljivih virov energije ne sme biti 
manjše od zmanjšanja, ki je opredeljeno v 
Operativnem programu zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v obdobju do leta 2020 s 
pogledom do leta 2030) 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov bolj, 
kot je to za obnovljive vire energije predvideno v 
Operativnem programu zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v obdobju do leta 2020 s 
pogledom do leta 2030. 
 
B – vpliv je nebistven: Zaradi predvidenih ukrepov se 
bo emisija toplogrednih plinov zmanjšala, vendar ne 
bolj, kot je to za obnovljive vire energije predvideno v 
Operativnem programu zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v obdobju do leta 2020 s 
pogledom do leta 2030.  
 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Zaradi predvidenih ukrepov se bo emisija 
toplogrednih plinov zmanjšala toliko, kot je to za 
obnovljive vire energije predvideno v Operativnem 
programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
obdobju do leta 2020 s pogledom do leta 2030. 
 
D – vpliv je bistven: Zaradi predvidenih ukrepov se 
bo emisija toplogrednih plinov zmanjšala manj, kot je 
to za obnovljive vire energije predvideno v 
Operativnem programu zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v obdobju do leta 2020 s 
pogledom do leta 2030.  
 
E – vpliv je uničujoč: Ukrepi ne zagotavljajo 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov.  
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 8: 
Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture, ki podpira proizvodnjo elektrike in toplote iz 
obnovljivih virov energije, na podnebne spremembe. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- prilagajanje energetske infrastrukture podnebnim 
spremembam 
 
(ukrepi novogradnje ali rekonstrukcije energetske 
infrastrukture za podporo obnovljivim virom energije 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Zaradi 
predvidenih ukrepov je prilagajanje podnebnim 
spremembam zagotovljeno ali pa ga ni treba 
zagotavljati. 
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morajo vsebovati tudi ukrepe za zmanjševanje ali 
preprečevanje posledic podnebnih sprememb, 
predvsem tistih, ki jih povzročajo poplave, snežne 
padavine ter pojav žleda) 
 

B – vpliv je nebistven: Zaradi predvidenih ukrepov je 
prilagajanje podnebnim spremembam zagotovljeno 
tako, da se bo kljub naravnim nesrečam emisija 
toplogrednih plinov zmanjšala toliko, kot je to za 
obnovljive vire energije predvideno v Operativnem 
programu zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
obdobju do leta 2020 s pogledom do leta 2030.  
 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Zaradi predvidenih ukrepov je prilagajanje 
podnebnim spremembam zagotovljeno tako, da se bo 
kljub naravnim nesrečam emisija toplogrednih plinov 
zmanjšala prav toliko, kot je to za obnovljive vire 
energije predvideno v Operativnem programu 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju do 
leta 2020 s pogledom do leta 2030. 
 
D – vpliv je bistven: Predvideni ukrepi za 
prilagajanje podnebnim spremembam niso 
zagotovljeni v taki meri, da bi se emisija toplogrednih 
plinov zmanjšala toliko, kot je to za obnovljive vire 
energije predvideno v Operativnem programu 
zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v obdobju do 
leta 2020 s pogledom do leta 2030.  
 
E – vpliv je uničujoč: Ukrepi ne zagotavljajo 
prilagajanja podnebnim spremembam in zaradi 
naravnih nesreč izvedba ukrepov za zmanjšanje 
emisije toplogrednih plinov ne zagotavlja v 
Operativnem programu načrtovanega zmanjšanja 
emisij toplogrednih plinov v obdobju do leta 2020 s 
pogledom do leta 2030.  
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
• Zdravje ljudi  
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 9: 
Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom zaradi obratovanja vetrnih 
elektrarn. 
 
kazalnik  velikostni razredi 

- izpostavljenost hrupu zaradi obratovanja vetrnih 
elektrarn (slišnemu, nizko frekvenčnemu in 
infrazvočnemu) 
 
(manjša motnja v okolju zaradi hrupa vpliva na 
izboljšanje kakovosti okolja, manjše vplive na zdravje 
ljudi in zmanjšanje družbenih stroškov, povezanih z 
obolevnostjo izpostavljenih prebivalcev) 
 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne povečujejo izpostavljenosti hrupu; 
izpostavljenost hrupu se bo zaradi izvedbe ukrepov 
zmanjšala. 

 
B – vpliv je nebistven: Z izvedbo ukrepov se bo 
izpostavljenost hrupu delno povečala, vendar bo ob 
upoštevanju zakonskih osnov vpliv nebistven.  
 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Z izvedbo ukrepov se bo izpostavljenost 
hrupu povečala. Kljub upoštevanju zakonskih osnov 
bo vpliv bistven. Za zmanjšanje vpliva je treba 
predvideti dodatne omilitvene ukrepe.  
 
D – vpliv je bistven: Z izvedbo ukrepov se bo 
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izpostavljenost hrupu povečala. Kljub upoštevanju 
zakonskih osnov bo vpliv ukrepov bistven. Omilitveni 
ukrepi za zmanjšanje vpliva ne obstajajo.  
 
E – vpliv je uničujoč: Z izvedbo ukrepov se bo 
izpostavljenost hrupu povečala v obsegu, ki občutno 
in škodljivo vpliva na zdravje ljudi.  
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 10: 
Zmanjšati obstoječo poplavno ogroženost in zmanjšati tveganje za nastanek poplav zaradi 
neustreznega obratovanja ali zaradi porušitve pregrade HE. 
 
kazalnik  velikostni razredi 

- površina območij razreda preostale poplavne 
nevarnosti – Pp (poplava nastane zaradi izrednih 
naravnih ali od človeka povzročenih dogodkov)  

- površina območij razredov majhne, srednje in velike 
poplavne nevarnosti na vplivnem območju HE – Pm, 
Ps in Pv. 

(- gradbeni ukrepi za stabilizacijo pretočnega režima 
na vplivnem območju HE pripomorejo k zmanjšanju 
poplavne ogroženosti (trajen, pozitiven vpliv),  

- poplavna ogroženost se poveča zaradi tveganja za 
nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE 
(sočasnost praznjenja zadrževalnega bazena HE in 
pojava visokovodnega vala na vodotoku) (trajen, 
negativen vpliv), 

- poplavna ogroženost se poveča zaradi tveganja za 
nastanek poplav zaradi porušitve pregrade (trajen, 
negativen vpliv) 
 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne povečujejo izpostavljenosti prebivalstva 
poplavni ogroženosti; prebivalstva poplavni 
ogroženosti se bo zaradi izvedbe ukrepov zmanjšala. 

 
B – vpliv je nebistven: Z izvedbo ukrepov se bo 
izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti 
delno povečala, vendar bo ob upoštevanju zakonskih 
osnov vpliv nebistven.  
 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Z izvedbo ukrepov se bo izpostavljenost 
prebivalstva poplavni ogroženosti povečala. Kljub 
upoštevanju zakonskih osnov bo vpliv bistven. Za 
zmanjšanje vpliva je treba predvideti dodatne 
omilitvene ukrepe.  
 
D – vpliv je bistven: Z izvedbo ukrepov se bo 
izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti 
povečala. Kljub upoštevanju zakonskih osnov bo vpliv 
ukrepov bistven. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje 
vpliva ne obstajajo.  
 
E – vpliv je uničujoč: Z izvedbo ukrepov se bo 
izpostavljenost prebivalstva poplavni ogroženosti 
povečala v obsegu, ki občutno in škodljivo vpliva na 
zdravje ljudi.  
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 11: 
Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika vplivov na pitno vodo ali obremenitev z EMS. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu 
sevanju (EMS) 
 
(Vpliv je možen zaradi postavitev RTP in električnih 
vodov. Z oddaljenostjo od stanovanjskih objektov se 
vpliv EMS manjša.) 
 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne bodo vplivali na kakovost pitne vode in 
obremenitev okolice z EMS.  
 
B – vpliv je nebistven: Obstaja možnost, da se bo 
zaradi ukrepov vpliv na kakovost pitne vode in 
obremenitev okolice z EMS nekoliko povečal, a 
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Umeščanje energetskih objektov na območje 
varovanih vodnih virov  
 
 (Postavitev nekaterih energetskih objektov/naprav 
(npr. hidroelektrarne, naprave za izkoriščanje 
geotermalne energije) na vodovarstvena območja 
lahko, v primeru neupoštevanja načel dobre prakse ob 
gradnji, negativno vpliva na kakovost pitne vode.) 
 

znotraj zakonsko predpisanih vrednosti. 
 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Obstaja možnost, da bo kljub upoštevanju 
zakonskih predpisov, vpliv na kakovost pitne vode in 
obremenitev okolice z EMS velik. Vpliv je možno 
zmanjšati z izvedbo omilitvenih ukrepov. 
 
D – vpliv je bistven: Vpliv bo presegel zakonsko 
predpisane vrednosti. Vpliva ni možno zmanjšati z 
izvedbo omilitvenih ukrepov. 
 
E – vpliv je uničujoč: Vpliv bo presegel zakonsko 
predpisane vrednosti. Vpliva ni možno zmanjšati z 
izvedbo omilitvenih ukrepov. 
 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 12: Na 
območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka bistveno prispevati k zmanjšanju letnega števila 
čezmernih dnevnih obremenitev zunanjega zraka z delci, ki ne sme biti večje od 35 v koledarskem 
letu. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- letno število čezmernih dnevnih obremenitev 
zunanjega zraka z delci, izmerjenih na merilnih 
postajah na urbaniziranih območjih 
 
(ukrep ne sme povzročiti, da letno število čezmernih 
dnevnih obremenitev zunanjega zraka z delci preseže 
35; manjše ko je letno število čezmernih dnevnih 
obremenitev zunanjega zraka, manjši je vpliv na 
zdravje ljudi in manjši so družbenih stroški, povezani 
z obolevnostjo izpostavljenih prebivalcev) 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: predvideni 
ukrepi ne povečujejo emisije onesnaževal, ki 
povzročajo obremenitev zunanjega zraka z delci; 
emisija onesnaževal se bo zaradi izvedbe ukrepov 
zmanjšala. 
B – vpliv je nebistven: z izvedbo ukrepov se bo 
emisija onesnaževal, ki povzročajo obremenitev 
zunanjega zraka z delci, povečala, vendar ne toliko, da 
bi to povzročilo čezmerno obremenitev zunanjega 
zraka z delci.  
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: z izvedbo ukrepov se bo emisija 
onesnaževal, ki povzročajo obremenitev zunanjega 
zraka z delci, toliko povečala, da bi to povzročilo 
čezmerno obremenitev zunanjega zraka z delci. Za 
zmanjšanje vpliva je treba predvideti omilitvene 
ukrepe, ki zagotavljajo, da se emisija onesnaževal, ki 
povzročajo obremenitev zunanjega zraka z delci, ne 
bo povečala toliko, da bi to povzročilo čezmerno 
obremenitev zunanjega zraka z delci. 
D – vpliv je bistven: z izvedbo ukrepov se bo emisija 
onesnaževal, ki povzročajo obremenitev zunanjega 
zraka z delci, toliko povečala, da bi to povzročilo 
čezmerno obremenitev zunanjega zraka z delci. 
Omilitveni ukrepi za zmanjšanje vpliva pod čezmerno 
obremenitev zunanjega zraka z delci ne obstajajo.  
E – vpliv je uničujoč: z izvedbo ukrepov se bo 
emisija onesnaževal, ki povzročajo obremenitev 
zunanjega zraka z delci, povečala v obsegu, ki 
občutno in škodljivo vpliva na zdravje ljudi.  
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

 Aquarius d.o.o. Ljubljana 149 

• Prebivalstvo in materialne dobrine 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 13: 
Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z energijo. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
Zagotavljanje trajnostnega razvoja z zmanjševanjem 
pritiskov na okolje zaradi zmanjšanja porabe energije 
iz neobnovljivih virov. 
 
(Pridobivanje elektrike in toplote iz OVE vodi k 
trajnostnemu razvoju družbe. Več energije pridobljene 
iz OVE pomeni ustreznejši okoljski odtis 
države/regije/lokalne skupnosti in vzpostavlja boljše 
možnosti za razvijanje eko-turizma na nivoju lokalnih 
skupnosti in regij.  
 
Umeščanje energetskih objektov na že degradirana 
območja pomeni manjši vpliv na obstoječe pravice in 
obstoječo poselitev.) 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: Ukrepi ne bodo 
vplivali na dosego cilja ali pa bo vpliv na trajnostni 
razvoj pozitiven. 
B – nebistven vpliv: Izvedba ukrepov bo neznatno 
vplivala na poselitev in trajnostni razvoj območja. 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Izvedba ukrepov bo znatno vplivala na 
poselitev in trajnostni razvoj območja. Možni so 
omilitveni ukrepi. 
D – bistven vpliv: Izvedba ukrepov bo znatno 
vplivala na poselitev in trajnostni razvoj območja. 
Omilitveni ukrepi niso možni. 
E – uničujoč vpliv: Izvedba ukrepov bo negativno 
vplivala na poselitev in trajnostni razvoj območja. 
 X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ni možno. 

 
• Kulturna dediščina 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 14: 
Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- umeščanje objektov za proizvodnjo elektrike in 
toplote v/ na registrirane enote kulturne dediščine 
zaradi izvedbe ukrepov AN OVE 
 
 (Umeščanje objektov za proizvodnjo elektrike in 
toplote iz OVE lahko negativno vplivajo na kulturno 
dediščino v primeru neupoštevanja njihovih pravnih 
režimov varstva.  
 
V primeru multifunkcionalnosti objekta kulturne 
dediščine (dediščina mlin - mala HE) je možen 
pozitiven vpliv, saj rekonstrukcija lahko pripomore k 
ohranjenosti objekta kulturne dediščine.).  
 
 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne predvidevajo poseganja v enote registrirane 
kulturne dediščine oz. vpliv poseganja bo pozitiven.  
B – vpliv je nebistven: Ukrepi posegajo v enote 
kulturne dediščine. Pri umeščanju se upošteva njihove 
pravne režime varstva, zato bo vpliv na lastnosti 
registrirane kulturne dediščine nebistven. 
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Ukrepi pomenijo obsežno poseganje v enote 
kulturne dediščine. Vpliv na njihove lastnosti bo 
bistven, vendar so možni omilitveni ukrepi v smislu 
ustreznih arhitektonskih in krajinsko ureditvenih 
rešitev.  
D – vpliv je bistven: Ukrepi pomenijo zelo obsežno 
poseganje v enote kulturne dediščine. Vpliv na 
njihove lastnosti bo bistven. Omilitveni ukrepi za 
zmanjšanje vpliva ne obstajajo.  
E – vpliv je uničujoč: Poseg ukrepov bo imel 
uničujoč vpliv na lastnosti enot kulturne dediščine.  
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ukrepov na 
enote registrirane kulturne dediščine ni možno. 
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• Krajina 
V spodnji tabeli so kazalniki z opisom meril za razvrščanje v velikostne razrede za okoljski cilj 15: 
Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike. 
 
kazalnik  velikostni razredi 
- umeščanje objektov za proizvodnjo elektrike in 
toplote v območja izjemnih krajin in krajinskih 
območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 
ravni. 
 
(umeščanje objektov za proizvodnjo elektrike in 
toplote iz OVE lahko negativno vplivajo na prvine in 
celovitost izjemnih krajin in krajinskih območij 
prepoznavnih značilnosti na nacionalni ravni ter 
spremeni njihove lastnosti, obstoječa krajinska slika 
pa je zaradi tega degradirana ).  
 

A – ni vpliva oziroma je pozitiven vpliv: Predvideni 
ukrepi ne potekajo po območjih izjemnih krajin in 
krajinskih območjih s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni. Kakovostna krajinska slika se bo 
ohranila, saj bodo ukrepi umeščeni v območja večjih 
krajinskih razvrednotenj.  
B – vpliv je nebistven: Ukrepi posegajo v območja 
izjemnih krajin in krajinskih območjih s 
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter 
poslabšujejo obstoječe krajinske slike. Vpliv na 
obstoječo krajinsko sliko bo nebistven, saj bodo 
ukrepi umeščeni večinoma v krajinsko razvrednotena 
območja.  
C – vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov: Ukrepi posegajo v območja izjemnih krajin 
in krajinskih območjih s prepoznavnimi značilnostmi 
na nacionalni ravni v večjem obsegu ter močno 
degradirajo obstoječe krajinske slike. Možni so 
omilitveni ukrepi v smislu ustreznih krajinskih 
ureditev. 
D – vpliv je bistven: Ukrepi posegajo v območja 
izjemnih krajin in krajinskih območjih s 
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni v 
velikem obsegu ter močno degradirajo obstoječe 
krajinske slike. Omilitveni ukrepi za zmanjšanje 
vpliva ne obstajajo.  
E – vpliv je uničujoč: Ukrepi imajo uničujoč vpliv na 
prvine in celovitost izjemnih krajin in krajinskih 
območjih s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 
ravni. Kakovostna krajinska slika v krajinah bo 
uničena. 
X – ugotavljanje vpliva ni možno: Zaradi 
pomanjkanja podatkov ugotavljanje vpliva ukrepov na 
izjemne krajine in krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni ter obstoječo 
krajinsko sliko ni možno. 
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7. OCENA SKLADNOSTI CILJEV  

V skladu z Direktivo 2001/42/ES so za presojo ukrepov, ki so v obravnavanem AN OVE opredeljeni 
za doseganje njegovih ciljev oziroma podciljev, izbrani okoljski cilji, ki so določeni na mednarodni 
ravni, ravni Skupnosti oziroma na ravni R Slovenije. Za ugotovitev primernosti izbranih okoljskih 
ciljev je treba oceniti njihovo skladnost s podcilji AN OVE. Z oceno skladnosti se ugotovijo nasprotja 
ali medsebojna sodelovanja, ki obstajajo med enimi in drugimi cilji, kakor tudi izraziti konflikti 
interesov za okoljsko presojo ukrepov AN OVE zastavljenih ciljev, na katere je treba v okoljski 
presoji ukrepov AN OVE posebej opozoriti. 
 
Akcijski načrt za obnovljive vire energije ima dva cilja in pet podciljev: 
 
1. Cilj AN OVE: zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % 
obnovljivih virov energije v prometu do leta 2020. Cilj bo dosežen s tremi podcilji: 
• 38,6 % deležem iz proizvodnje električne energije iz OVE, 
• 34,5 % deležem proizvodnje toplote iz OVE, 
• 10,1 % deležem OVE v prometu. 
 
2. Cilj AN OVE: zagotoviti ugodno upravno in ekonomsko okolje za dolgoročno povečanja deleža 
obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in nadalje. Cilj bo dosežen z dvema 
podciljema: 
• zagotoviti ugodno upravno okolje za umeščanje tehnologij OVE v prostor, 
• zagotoviti ugodno ekonomsko okolje za povečanje rabe tehnologij OVE. 
 
Skladnost podciljev AN OVE je bila ocenjena glede na izbrane okoljske cilje te strateške okoljske 
presoje z uporabo standardnega pristopa ocenjevanja z matriko. Za stopnje skladnosti med cilji je 
uporabljena barvna lestvica vrednotenja prikazana v tabeli 16. Na podoben način je bil izdelana tudi 
ocena notranje skladnosti obeh sklopov ciljev, to je podciljev AN OVE in okoljskih ciljev. 
 
Tabela 16: Lestvica vrednotenje za stopnje skladnosti med cilji 

stopnja skladnosti obrazložitev  številčno vrednotenje 

 cilja sta zelo skladna 3 

 cilja sta delno skladna 2 

 povezava med ciljema je nejasna 1 

 med ciljema ni povezave 0 

 cilja sta neskladna -1 
 
 
Ocena skladnosti podciljev AN OVE glede na okoljske cilje  
 
Rezultati ocenjevanja skladnosti podciljev AN OVE glede na izbrane okoljske cilje so prikazani v 
tabeli 17. Iz tabele je razvidno, da nobeden od podciljev AN OVE v osnovi ni neskladen z okoljskimi 
cilji (obarvano rdeče). 
 
Za oba podcilja iz skupine podciljev 2. cilja AN OVE »Povečanje deleža OVE do leta 2030 in 
nadalje« je ocenjeno, da nista neposredno povezana z vsakim od okoljskih ciljev oziroma, da 
neposredna povezava s posameznim okoljskim ciljem brez podrobnega poznavanja ukrepov ni očitna, 
tako da je njihova skladnost s takimi okoljskimi cilji razvrščena v stopnjo skladnosti »med ciljema ni 
povezave« (obarvano sivo). 
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V splošnem so podcilji AN OVE glede na okoljske cilje bodisi: 
 
- zelo skladni (67 od vseh 195 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti), ali 
- delno skladni (40 od vseh 195 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti), ali 
- povezava med ciljema ni jasna (28 od vseh 195 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti) ali 
- med ciljema ni povezave (60 od vseh 195 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti). 
 
Vsak podcilj AN OVE, razen podciljev iz skupine »Delež OVE v prometu najmanj 10 %«, je zelo 
skladen ali delno skladen vsaj s petimi okoljskimi cilji. 
 
Za doseganje tistih podciljev AN OVE, katerih stopnja skladnosti s posameznimi okoljskimi cilji je 
ocenjena s stopnjo skladnosti »povezava med ciljem ni jasna« (obarvano rumeno), obstaja možnost 
tako za pozitivne kot negativne vplive na okolje. V to skupino skladnosti se uvrščajo predvsem 
podcilji AN OVE, ki jih je možno doseči predvsem z umestitvijo v okolje novih naprav za izkoriščanje 
OVE. Na primer, gradnja nove HE ali nove vetrne elektrarne lahko negativno vpliva na biotsko 
raznovrstnost, doseganje dobrega ekološkega stanja telesa površinske vode ali dodatno obremenjuje 
okolje s hrupom.  
 
V splošnem obstajajo nejasnosti glede vplivov na okolje in s tem potreba za razvrstitev skladnosti 
podcilja AN OVE v stopnjo skladnosti »povezava med ciljem ni jasna« (obarvano rumeno), če se ta 
podcilj AN OVE lahko doseže samo z ukrepi novogradnje ali širitvijo obstoječih naprav za 
izkoriščanje OVE. 
 
Zaradi primerjave celovite skladnosti posameznih podciljev AN OVE z okoljskimi cilji je izdelano 
tudi številčno vrednotenje skladnosti, pri čemer je na podlagi številčnega vrednotenja iz tabele 13 
povprečna vrednost skladnosti enaka 1,58. Kot nadpovprečno z okoljskimi cilji skladne podcilje AN 
OVE je treba izpostaviti predvsem naslednje: 
 
- 1b Delež električne energije iz sončna energija, 
- 2a Delež toplote iz geotermalna energija, 
- 2b Delež toplote iz OVE sončna energija, 
- 2c Delež toplote iz biomasa in 
- 3c Delež OVE v prometu - alternativni viri energije in obnovljiva električna energija. 
 
S podcilji AN OVE pa so zelo skladni (stopnja skladnosti »cilja sta zelo skladna« - obarvano temno 
zeleno) naslednji okoljski cilji: 
 
- OC1 (zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov),  
- OC2 (zrak - zagotoviti doseganje ciljev za letne količine izpustov onesnaževal),  
- OC7 (podnebni dejavniki - zmanjšati emisije TGP) ter  
- OC13 (prebivalstvo in materialne dobrine - trajnostna oskrba z energijo).  
 
Navedene okoljske cilje izvedba ukrepov za doseganje ciljev AN OVE izrazito podpira. 
 
Iz rezultatov ocenjevanja skladnosti podciljev AN OVE z okoljskimi cilji izhaja: 
- v splošnem so podcilji AN OVE skladni z okoljskimi cilji, ki so opredeljeni na mednarodni ravni, 

ravni Skupnosti oziroma na ravni R Slovenije, 
- noben od podciljev AN OVE ni neskladen z nobenim od okoljskih ciljev Okoljskega poročila,  
- vsi podcilji AN OVE so skladni ali delno skladni z najmanj tremi okoljskimi cilji Okoljskega 

poročila, kar zagotavlja trajnostni razvoj rabe obnovljivih virov energije in dolgoročno veliko 
stopnjo dostopnosti prebivalstva do njihove uporabe, 

- za tiste podcilje AN OVE, za katere je treba izvajati ukrepe nove gradnje, obstoji precejšna 
verjetnost negativnih vplivov na okolje predvsem z vidika vplivov na habitate, obstoječe stanje 
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vodnega okolja ter zdravja ljudi (onesnaženost zraka, hrup), katerih posledice pa se lahko prepreči 
ali zmanjša z izvajanjem ustreznih omilitvenih ukrepov. 
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OKOLJSKI CILJ OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 OC10 OC11 OC12 OC13 OC14 OC15  
3. podcilj: delež OVE v prometu 
najmanj 10 %          

 
     

  

3a Bioetanol/bio-ETBE iz uvoza 
         

 
     

1,07 

3b Biodizel iz uvoza 
         

 
     

1,07 

3c Alternativni viri energije in 
obnovljiva električna energija          

 
     

1,80 

2. Cilj AN OVE: povečanje deleža 
OVE do leta 2030 in nadalje          

 
     

  

4a Izboljšanje zakonodajnega okvira 
in upravnega podpornega okolja           

 
     

1,00 

4b Izboljšanje ekonomskega 
podpornega okolja          

 
     

1,00 
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Notranja skladnost podciljev AN OVE 
 
Rezultati ocenjevanja notranje skladnosti podciljev AN OVE so prikazani v tabeli 18. 
 
Od celotnih 78 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti rezultatov je 38-krat interna skladnost 
podciljev AN OVE ocenjena kot zelo skladna (obarvano temno zeleno), 8-krat kot delno skladna 
(obarvano svetlo zeleno) in 32-krat, da med dvema ciljema ni povezave (obarvano sivo).  
 
Nobeden izmed podciljev AN OVE ni ocenjen kot neskladen drug z drugim (obarvano rdeče), prav 
tako noben podcilj AN OVE ni ocenjen s stopnjo skladnosti »povezava med ciljema ni jasna« 
(obarvano rumeno), kar pomeni, da ukrepi za doseganje podciljev AN OVE vedno pozitivno 
prispevajo k doseganju drugega cilja, če med ciljema obstaja povezava.  
 
Podcilji AN OVE iz skupine »Povečanje deleža OVE do leta 2030 in nadalje«, takoimenovani 
»horizontalni cilji«, so ocenjeni kot zelo skladni (obarvano temno zeleno) z vsemi drugimi podcilji 
AN OVE. 
 
Notranja skladnost okoljskih ciljev  
 
Rezultati ocenjevanja notranje skladnosti okoljskih ciljev Okoljskega poročila so prikazani v tabeli 19. 
 
Nobeden od okoljskih ciljev ni ocenjen kot neskladen drug z drugim (obarvano rdeče), prav tako 
noben okoljski cilj ni ocenjen s stopnjo skladnosti »povezava med ciljema ni jasna« (obarvano 
rumeno), kar pomeni, da ukrepi za doseganje okoljskih ciljev vedno pozitivno prispevajo k doseganju 
drugega okoljskega cilja, če sicer med dvema okoljskima ciljema obstaja povezava.  
 
V splošnem so okoljski cilji glede na druge okoljske cilje bodisi: 
 
- zelo skladni (15 od vseh 105 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti), ali 
- delno skladni (23 od vseh 105 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti), ali 
- med ciljema ni povezave (67 od vseh 105 možnih rezultatov ocenjevanja skladnosti). 
 
Okoljski cilj OC7 »Podnebni dejavniki – zmanjšati emisije toplogrednih plinov« je ocenjen kot najbolj 
skladen z vsemi drugimi okoljskimi cilji. 
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Tabela 18: Vrednotenje notranje skladnosti podciljev AN OVE 
1a Delež električne energije iz OVE 
najmanj 39,4 % - hidroenergija                
1b Delež električne energije iz OVE 
najmanj 39,4 % - sončna energija              
1c Delež električne energije iz OVE 
najmanj 39,4 % - vetrna energija              
1d Delež električne energije iz OVE 
najmanj 39,4 % - biomasa              
2a Delež toplote iz OVE najmanj 33,6 % – 
geotermalna energija              
2b Delež toplote iz OVE najmanj 33,6 % - 
sončna energija              
2c Delež toplote iz OVE najmanj 33,6 % - 
biomasa               
2d Delež toplote iz OVE najmanj 33,6 % - 
obnovljiva energija iz toplotnih črpalk              
3a Delež OVE v prometu najmanj 10 % - 
bioetanol/bio-ETBE iz uvoza              
3b Delež OVE v prometu najmanj 10 % - 
biodizel iz uvoza              
3c Delež OVE v prometu najmanj 10 % - 
alternativni viri in obnovljiva el. energija               
4a Izboljšanje zakonodajnega okvira in 
upravnega podpornega okolja               
4b Izboljšanje ekonomskega podpornega 
okolja              

  
1a 1b 1c 1d 2a 2b 2c 2d 3a 3b 3c 4a 4b 
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Tabela 19: Vrednotenje notranje skladnosti okoljskih ciljev  

OC1- zagotoviti trajnostno rabo naravnih 
virov           

 

   
  

OC2 - zrak - zagotoviti doseganje ciljev za 
količine izpustov onesnaževal          

 
   

  

OC3 - voda – dosegati oz. preprečevati 
poslabšanje dobrega stanja površinskih voda          

 

   
  

OC4 - voda – dosegati oziroma preprečevati 
poslabšanje dobrega stanja podzemne vode          

 

   
  

OC5 - narava - zagotoviti ohranjanje biotske 
raznovrstnosti          

 

   
  

OC6 - narava - zaščititi območja z 
naravovarstvenim statusom          

 

   
  

OC7 - podnebni dejavniki - zmanjšati 
emisije TGP          

 

   
  

OC8 - podnebni dejavniki - zmanjšati 
ranljivost elektro omrežja          

 

   
  

OC9 - zdravje - preprečiti škodljive vplive na 
zdravje zaradi hrupa          

 

   
  

OC10 – zdravje - zmanjšati obstoječo 
poplavno ogroženost in tveganje za nastanek 
poplav zaradi neustreznega obratovanja ali 
porušitve pregrade HE          

 

   

  

OC11 - zdravje - preprečiti škodljive vplive 
na pitno vodo          

 

   
  

OC12- zdravje - preprečiti škodljive vplive 
na zdravje zaradi emisije onesnaževal          

 

   
  

OC13 - prebivalstvo in mater. dobrine - 
trajnostna oskrba z energijo          

 

    

  

OC14 - kulturna dediščina - celostno 
ohranjanje kulturne dediščine          

 
   

  

OC15 - krajina - ohranjanje izjemnih krajin          
 

   
  

  
OC1 OC2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 OC9 

 
OC10 OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 
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8. PRESOJA VPLIVOV NA OKOLJE 

8.1 Presoja vplivov ukrepov AN OVE 

V poglavju 8.1 je presojana vpliv AN OVE na posamezne vidike okolja in pomembne okoljske cilje. 
Ocene posledic izvedbe ukrepov AN OVE na uresničevanje okoljskih ciljev so prikazane v tabeli, v 
poglavju 8.1.10. Omilitveni ukrepi za preprečitev ali zmanjšanje vplivov na presojane vidike okolja so 
navedeni v poglavju 10. 

8.1.1 Naravni viri 

Okoljski cilj 1: Zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov 
 
V splošnem je vpliv rabe OVE na naravne vire pozitiven: s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov 
se zmanjšuje raba fosilnih goriv in s tem se zmanjšuje obremenjevanje okolja z emisijami toplogrednih 
plinov in drugimi emisijami v zrak, kar posledično pomeni manjšo možnost onesnaženja tal, 
zmanjšuje možnost nastanka kislega dežja, podnebnih sprememb, vremenskih ujm…, ki negativno 
vplivajo na možnost rabe naravnih virov. Je pa potrebna pozornost pri umeščanju objektov OVE v 
prostor in pri načrtovanju same intenzitete izrabe OVE, da lokalno ne pride do negativnih vplivov na 
naravne vire (gozd, kmetijska zemljišča). Dodatni vpliv je tudi zasedba zemljišč zaradi vzpostavitev 
obvezne spremljajoče infrastrukture (npr. električni vodi, dostopne ceste ipd). 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
Pri izgradnji hidroelektrarn je lahko opazen trajen neposredni negativni vpliv na naravne vire v 
primeru zasedbe najboljših kmetijskih zemljišč ali gozdov (predvsem s poudarjeno lesnoproizvodno 
funkcijo na I. stopnji). Zasedba prostora je lahko tudi posledica zahtev po vzpostavitvi nadomestnih 
habitatov. V primeru umeščanja objektov in spremljajoče infrastrukture izven naseljenih območji, se 
bo večala tudi fragmentacija kmetijskih in gozdnih zemljišča.  
 
Še posebej velik vpliv na kmetijska in gozdna zemljišča imajo lahko akumulacijske hidroelektrarne, ki 
lahko v primeru izvedbe velikih akumulacij, povzročijo obsežne trajne izgube zemljišč. Poleg 
neposrednega vpliva zaradi izgube zemljišč, lahko hidroelektrarne na zemljišča negativno vplivajo 
tudi zaradi spremembe gladine podzemne vode, ki jo povzročajo zajezitve, kar lahko privede do 
spremembe kakovosti zemljišč zaradi zamočvirjenja ali izsuševanja. 
 
Sončna energija 
Trajni neposredni vplivi so možni v primeru, da bi se solarne elektrarne nameščale na nepozidana 
zemljišča, in sicer na najboljša kmetijska zemljišča ali gozd. 
 
Vetrna energija 
Posegi v tla pri temeljenju vetrnih elektrarn in gradnji pripadajoče infrastrukture lahko povzročijo 
erozijo tal (začasni ali trajni neposredni negativni vplivi), a jo je možno s pravilno izvedbo posegov 
preprečiti. Obratovanje vetrnih elektrarn nima vpliva na stanje tal na območju vetrnih elektrarn. Na 
vseh potencialnih območjih vetrnih elektrarn prevladujejo gozdne površine. Za vsako stojišče vetrnice 
je potrebna vzpostavitev očiščenega platoja v površini 20 x 40 m, zaradi česar bo prišlo tudi do izgub 
gozdnih površin.  
 
Biomasa 
Gozd in les sta obnovljiva ter zato v središču trajnostnega razvoja nasploh. Lesna industrija je 
energetsko samozadostna industrija brez odpadkov, saj je za predelavo uporaben tudi les slabše 
kakovosti, les najslabše kakovosti pa kot energent. Daljinsko ogrevanje s soproizvodnjo elektrike na 
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lesno biomaso je za Slovenijo ekonomsko eden najbolj perspektivnih obnovljivih virov energije. Večja 
stopnja finalizacije lesnih proizvodov pomeni tudi večjo ponudbo lesnih ostankov za energetsko izrabo 
(drva, lesni ostanki, sekanci, peleti). Zdravo povpraševanje po lesu za ogrevanje pa hkrati tudi 
izboljšuje ekonomiko celotne vrednostne verige lesa. Leta 2013 je na območju RS znašala skupna 
inštalirano moč elektrarn na biomaso (trdno) 30MW. Do leta 2020 je načrtovana izgradnja elektrarn na 
biomaso (trdna) v skupni inštalirani moči 35MW. Glede na predstavljeno je možno sklepati, da 
energetska raba lesne biomase ne bo ogrozila trajnostne rabe gozda – posek ne bo toliko večji, da bi 
lahko ogrozil večanje letnega prirasta lesa, posek je prav tako reguliran tudi z gozdno gospodarskimi 
načrti. Je pa treba upoštevati pogoj, da se kvaliteten les prednostno uporablja za predelavo, les slabše 
kakovosti in lesni ostanki pa kot energent, le tako bo zagotovljena trajnostna raba tega naravnega vira. 
 
V AN OVE je upoštevana tudi raba bioplinov, ki niso deponijski. Leta 2013 je na območju RS znašala 
skupna inštalirana moč elektrarn na biomaso (bioplin) 29MW. Do leta 2020 je načrtovana izgradnja 
elektrarn na biomaso (bioplin) v skupni inštalirani moči 44MW. Za proizvodnjo bioplina je 
predvideno povečanje uporabe ostankov in odpadkov iz kmetijstva, uporaba žit in drugih krmil bo 
omejena na obstoječo rabo. Dodatna izraba kmetijskih zemljišč, za pridobivanje energentov in 
posledično manjšanja zmožnosti samopreskrbe s kmetijskimi proizvodi, ni predvidena. 
 
Skupen vpliv na naravne vire ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
V AN OVE je za področje ogrevanja in hlajenja upoštevana tudi raba bioplina (v majhnem deležu). Za 
proizvodnjo bioplina je predvidena uporaba ostankov in odpadkov iz kmetijstva, uporaba žit in drugih 
krmil bo omejena na obstoječo rabo. Dodatna izraba kmetijskih zemljišč, za pridobivanje energentov 
in posledično manjšanja zmožnosti samopreskrbe s kmetijskimi proizvodi, ni predvidena. 
 
Vplivi rabe lesne biomase v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah za soproizvodnjo toplote in 
električne energije z visokim izkoristkom na trajnostno rabo gozda so ocenjeni glede na doseganje 
naslednjih ciljev trajnostne rabe gozdne biomase: 

- izkoriščanje gozdne biomase za proizvodnjo izdelkov in energetsko predelavo mora biti v 
skladu s cilji Akcijskega načrta EU za gozdove (COM(2006) 302 konč.), v katerem so 
določeni cilji v zvezi z izboljšanjem dolgoročne konkurenčnosti gozdarskega sektorja ter 
jačanjem trajnostne rabe izdelkov in storitev, povezanih z gozdom, ter ohranjanjem in 
ustreznim povečanjem biotske raznovrstnosti, skladiščenja ogljika, celovitosti, zdravja in 
odpornosti gozdnih ekosistemov na vseh geografskih ravneh; 

- uporaba gozdne biomase za pridobivanje energije, mora biti v skladu s cilji iz Direktive 
2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, 

- zaradi zahteve po zmanjšanju kumulativnih vplivov na trajnostno rabo gozdne biomaso mora 
biti raba lesne biomase za energetske namene podrejena rabi lesne biomase v lesno 
predelovalni industriji, pri čemer pa je treba usmeriti energetsko rabo LBM v izkoriščanje 
odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, 
izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa. 

 
Lesna industrija je energetsko samozadostna industrija brez odpadkov, saj je za predelavo uporaben 
tudi les slabše kakovosti, les najslabše kakovosti pa kot energent. Daljinsko ogrevanje s soproizvodnjo 
elektrike na lesno biomaso je za Slovenijo ekonomsko eden najbolj perspektivnih obnovljivih virov 
energije. Večja stopnja finalizacije lesnih proizvodov pomeni tudi večjo ponudbo lesnih ostankov za 
energetsko izrabo (drva, lesni ostanki, sekanci, peleti). Zdravo povpraševanje po lesu za ogrevanje pa 
hkrati tudi izboljšuje ekonomiko celotne vrednostne verige lesa. Ocenjujemo, da energetska raba lesne 
biomase ne bo ogrozila trajnostne rabe gozda – posek ne bo toliko večji, da bi lahko ogrozil večanje 
letnega prirasta lesa, posek je prav tako reguliran tudi z gozdno gospodarskimi načrti. Je pa treba 
upoštevati pogoj, da se kvaliteten les prednostno uporablja za predelavo, les slabše kakovosti in lesni 
ostanki pa kot energent, le tako bo zagotovljena trajnostna raba tega naravnega vira. 
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Geotermalna energija, obnovljiva energija iz toplotnih črpalk in sončna energija ne vplivajo na 
naravne vire. 
 
Skupen vpliv na naravne vire ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Splošni vpliv, kot opisano v uvodu poglavja je pozitiven oz. ga ni, ker gre za uvožene energente. Raba 
obnovljive električne energije v prometu prav tako pozitivno vpliva na doseganje okoljskega cilja za 
naravne vire. 
 
Vpliva na naravne vire ne bo (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi so namenjeni spodbujanju uporabe OVE, vpliva ne bo oz. je ta pozitiven. 
Vpliva na naravne vire ne bo (ocena A). 

8.1.2 Zrak 

Okoljski cilj 2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v 
zrak, ki so za energetski sektor določene v Operativnem programu doseganja nacionalnih 
zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Izpusti onesnaževal so za proizvodnjo električne energije iz OVE značilni za čas gradnje ali 
rekonstrukcije proizvodnih enot. V času gradnje ali rekonstrukcije enot za proizvodnjo električne 
energije iz OVE izpusti onesnaževal obremenjujejo okolje kratkoročno, vplivi teh izpustov pa so 
večinoma reverzibilni. 
 
Obratovanje enot za proizvodnjo električne energije iz OVE povzroča škodljive vplive na 
onesnaženost zunanjega zraka pri rabi: 
- odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav in 
- lesne biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom. 
 
Enote za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz 
bioloških čistilnih naprav obremenjujejo okolje z izpusti celotnega prahu, dušikovih oksidov ter snovi, 
ki povzročajo neprijetne vonjave, ki pa so predvsem motnja za dobro počutje ljudi. Šteje se, da 
povprečna naprava za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in 
bioplina iz bioloških čistilnih naprav nima bistvenega vpliva na onesnaženost zunanjega zraka, če 
njene emisije v zrak ne presegajo predpisanih mejnih vrednosti za tovrstne naprave. 
 
Med obratovanjem velikih enot SPTE z visokim izkoristkom na biomaso pa so predvsem pomembni 
vplivi izpusti celotnega prahu v zrak, katerih pritisk na onesnaženost zraka je praviloma večji od 
pritiska, ki ga povzroča enakovredna proizvodnja električne energije na fosilna tekoča ali plinasta 
goriva. 
 
Z izvajanjem ukrepov za povečanje proizvodnje električne energije iz OVE, zaradi doseganja ciljev 
AN OVE, se bodo dolgoročno vplivi zaradi izpustov onesnaževal zmanjšali predvsem zaradi 
zmanjšanja potreb po električni energiji iz fosilnih trdnih goriv, v srednjeročnem obdobju pa zaradi 
tovrstnih ukrepov ni pričakovati pomembnega vpliva na zmanjšanje obremenjenosti zunanjega zraka 
zaradi onesnaženosti, ki jo povzročajo enote za proizvodnjo električne energije. 
 
Novela Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega 
zraka, ki jo bo treba pripraviti po sprejemu nove Direktive o nacionalnih zgornjih mejah emisij, bo za 
energetiko tako, kot tudi za druge sektorje, opredelila zmanjševanja emisij onesnaževal za obdobje 
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2020 – 2029 in za obdobje po letu 2030, pri čemer morajo biti izpolnjeni indikativni cilji zmanjševanja 
emisij onesnaževal iz predloga nove Direktive.  
 
Indikativni cilji zmanjševanja emisij onesnaževal so na nivoju vsake države članice pripravljeni z 
upoštevanjem pravno obvezujočih ciljev Unije v okviru Konvencije Ekonomske komisije Združenih 
narodov za Evropo o onesnaževanju zraka na velike razdalje preko meja. Glede na dejstvo, da je 
energetika sektor z vidnimi količinami emisije onesnaževal v okviru dovoljenih zgornjih meja emisij 
onesnaževal, ki so določene za Slovenijo, je najprimerneje, da se kot okvirne ciljne vrednosti za 
zmanjševanje emisije onesnaževal iz energetike (brez emisij onesnaževal v prometu) prevzamejo kar 
vrednosti zmanjševanja, ki so določene za zmanjšanje celotne emisije onesnaževal iz Slovenije. 
Okvirne ciljne vrednosti zmanjševanja emisij onesnaževal so za energetiko ocenjene kot naslednje 
vrednosti: 
- emisija dušikovih oksidov se v obdobju 2020-2029 zmanjša najmanj za 39 % glede na leto 2005, 
- zmanjševanje emisije dušikovih oksidov po letu 2030 ne more biti manjše od 71 % glede na leto 
2005, 
- emisija delcev PM2,5 se v obdobju 2020-2029 zmanjša najmanj za 25 % glede na leto 2005 in 
- zmanjševanje emisije delcev PM2,5 po letu 2030 ne more biti manjše od 70 % glede na leto 2005. 
 
Čeprav bo medsebojna porazdelitev bremen za doseganje letnih nacionalnih zgornjih mej emisij za 
vsak sektor posebej (energetika, industrija, trgovina in storitve, promet, kmetijstvo in ravnanje z 
odpadki) podrobneje opredeljena z novelo Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej 
emisij, ni pričakovati, da bodo zahteve po zmanjševanju emisij za energetiko kaj dosti manjše od 
povprečnega zmanjševanja, ki je določen za celotno emisijo onesnaževal iz Slovenije. Zaradi tega 
dejstva so na podlagi indikativnih zmanjševanj emisij onesnaževal opredeljene tudi zgornje meje 
emisij iz energetike za NOx in PM2,5, ki sta pomembni onesnaževali iz energetike. 
 
Tabela 20: Obveznosti glede zmanjšanja emisij za Slovenijo za onesnaževali, pomembni za zmanjševanje 
emisij onesnaževal iz energetike: dušikovi oksidi (NOx) in delci (PM2,5) 
Država članica Zmanjšanje NOx v primerjavi z letom 

2005 
Zmanjšanje PM2,5 v primerjavi z letom 

2005 
Za katero koli leto od 
leta 2020 do leta 2029 

Za katero koli leto od 
leta 2030 

Za katero koli leto od 
leta 2020 do leta 2029 

Za katero koli leto od 
leta 2030 

Slovenija 39 % 71 % 25 % 70 % 

EU 28 42 % 69 % 22 % 51 % 

 
V zvezi s pospeševanjem proizvodnje električne energije iz OVE so pomembni vplivi na onesnaženost 
zunanjega zraka vplivi zaradi energetske rabe lesne biomase v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom. Energetska raba lesne biomase je v proizvodnji električne energije z vidikov vplivov na 
zrak sprejemljiva, če koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih za nove kurilne naprave ne 
presega naslednjih vrednosti: 
- 50 mg/m3 za srednje kurilne naprave, vgrajene do leta 2017, oziroma 30 mg/m3 za obstoječe 

srednje kurilne naprave v roku, ki bo za emisijo onesnaževal določen po uveljavitvi nove Direktive 
o emisiji onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav, 

- 30 mg/m3 za nove srednje kurilne naprave, vgrajene po letu 2017, oziroma 20 mg/m3 za nove 
srednje kurilne naprave v roku, ki bo za emisijo onesnaževal določen po uveljavitvi nove Direktive 
o emisiji onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav, in 

- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave med 50 in 100 MWt in 20 mg/m3 za velike kurilne naprave nad 
100 MWt, v skladu z Direktivo 2010/75/EU o emisiji onesnaževal iz industrijskih virov 
onesnaževanja. 

 
Energetska raba lesne biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom je ukrep spodbujanja 
električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je glede vidika vplivov na onesnaženost zraka 
ocenjen za okoljsko sprejemljivo proizvodnjo toplote in električne energije, če v povprečju emisija 
celotnega prahu iz kurilnih naprav ne bo presegla navedenih mejnih vrednosti. Čeprav so emisije 
celotnega prahu zaradi energetske rabe lesne biomase večje od emisije celotnega prahu zaradi 
energetske rabe tekočih in plinastih fosilnih goriv, je energetska raba lesne biomase v velikih enotah 
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SPTE z visokim izkoristkom upravičena in ocenjena z nebistvenim vplivom na okolje zaradi njenih 
nespornih koristi pri izboljšanju okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Skupen vpliv ukrepov proizvodnje električne energije iz OVE na onesnaženost zunanjega zraka je 
ocenjen kot nebistven (ocena B). 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Predvidena raba OVE za ogrevanje in hlajenje v gospodinjstvih, v storitvenih dejavnostih, pri oskrbi z 
daljinsko toploto in v industriji ima pomemben vpliv na letne količine izpustov onesnaževal v zrak, če 
se v napravah za proizvodnjo toplote ali hladu uporablja kot vir obnovljive energije lesne biomase. 
 
Ker so vplivi rabe lesne biomase na zrak praviloma zaradi emisije celotnega prahu večji od vplivov na 
zrak, ki jih povzročajo enote za ogrevanje ali hlajenje na fosilna tekoča ali plinasta goriva, je z vidika 
vplivov na zrak energetska raba lesne biomase sprejemljiva, če koncentracija celotnega prahu v 
dimnih plinih iz kurilnih naprav, namenjenih ogrevanju in hlajenju, na koncu obdobja izvajanja 
ukrepov AN OVE ne bo bistveno presegala naslednjih vrednosti: 
- 90 mg/m3 za male kurilne naprave, vgrajene do leta 2017, 
- 20 mg/m3 za male kurilne naprave, vgrajene po letu 2017, 
- 50 mg/m3 za srednje kurilne naprave, vgrajene do leta 2017, oziroma 30 mg/m3 za obstoječe 

srednje kurilne naprave v roku, ki bo za emisijo onesnaževal določen po uveljavitvi nove Direktive 
o emisiji onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav, 

- 30 mg/m3 za nove srednje kurilne naprave, vgrajene po letu 2017, oziroma 20 mg/m3 za nove 
srednje kurilne naprave v roku, ki bo za emisijo onesnaževal določen po uveljavitvi nove Direktive 
o emisiji onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav in 

- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave med 50 in 100 MWt ter 20 mg/m3 za velike kurilne naprave 
nad 100 MWt, v skladu z Direktivo 2010/75/EU o emisiji onesnaževal iz industrijskih virov 
onesnaževanja. 

 
Poleg uvajanja kurilnih naprav novih tehnologij, ki zagotavljajo doseganje navedenih mejnih vrednosti 
za emisije celotnega prahu, je treba v urbaniziranih okoljih zaradi manjše specifične emisije 
onesnaževal, preračunane na koristno uporabljeno toploto za ogrevanje, spodbujati sisteme lokalne 
oskrbe z energijo, kar vključuje naslednje ukrepe daljinskega ogrevanja: 
- priključevanje novih odjemalcev, 
- širitev omrežij daljinskega ogrevanja, 
- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja, 
- izgradnja novih sistemov daljinskega ogrevanja: mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno 

toplotno močjo 500 kWt in večji sistemi povprečne velikosti 4 MWt, 
- izkoriščanje trdnega goriva iz odpadkov v energetske namene. 
 
Tudi ukrepi uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije v sektorju storitvenih dejavnosti in v 
industriji so z vidika vplivov na zrak praviloma zaradi manjše specifične emisije onesnaževal, 
preračunane na koristno uporabljeno toploto in električno energijo, manjši kot so celotni vplivi na 
okolje zaradi emisije onesnaževal iz naprav, v katerih se enaka količine toplote in električne energije 
proizvede ločeno.  
 
Prav tako ukrepi uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, ki temeljijo na energetski rabi 
zemeljskega plina, pomenijo z vidika vplivov na zrak dodatno prednost pred drugimi načini 
pridobivanja toplote in električne energije na fosilna goriva. Pomemben vpliv na obremenjenost 
zunanjega zraka pri ukrepih spodbujanja soproizvodnje toplote in električne energije, ki združujejo 
uvajanje različnih tehnik SPTE z visokim izkoristkom na zemeljskega plina, nastaja le zaradi emisije 
dušikovih oksidov. 
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Skupen vpliv ukrepov za rabo OVE za namene ogrevanja in hlajenja v gospodinjstvih, v storitvenih 
dejavnostih, pri oskrbi z daljinsko toploto in v industriji na zrak je ocenjen kot nebistven pod pogoji, 
če gre za rabo lesne biomase kot goriva v urbaniziranih okoljih (ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
 
Ukrepi uvajanja OVE v prometu obsegajo tudi uvajanje alternativnih goriv in oblikovanje 
infrastrukture za distribucijo tega goriva. Ker zaradi omejenega poznavanja obsega in načina izvajanja 
tega programa vplivov na okolje, razen z vidika podnebnih dejavnikov, ni možno oceniti, je ocenjeno, 
da ti ukrepi nimajo vpliva na zrak. 
 
Ukrepi uvajanja tehnologij OVE v prometu nimajo vpliva na zrak (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
 
Splošni ukrepi iz AN OVE se nanašajo na ukrepe za izboljšanje upravnega in ekonomskega 
podpornega okolja za uvajanje tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v 
prometu in imajo pozitiven vpliv na cilje novele Operativnega programa doseganja nacionalnih 
zgornjih mej emisij  
 
Skupen vpliv na zrak ocenjujemo kot pozitiven (ocena A). 

8.1.3 Voda 

Okoljski cilj 3: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega ekološkega in kemijskega stanja 
površinskih voda oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno preoblikovana 
oziroma umetna vodna telesa na območju hidroelektrarn 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Na VO Donave deluje skupno 15 velikih hidroelektrarn na dveh vodotokih: Savi in Dravi. Dve 
elektrarni sta derivacijski (HE Zlatoličje in HE Formin), kjer je voda speljana v kanal, ena je 
akumulacijska (HE Moste), ostale so pretočne ali pretočno-akumulacijske. Na VO Jadranskega morja 
deluje skupno šest hidroelektrarn, vse na reki Soči. Pretočno-akumulacijska hidroelektrarna je HE 
Solkan. HE Plave, HE Plave 2, HE Doblar in HE Doblar 2 so akumulacijsko-derivacijske in ČHE 
Avče je črpalna. V obeh variantah AN OVE (REF-VE in REF-SE) je pričakovana izgradnja 121 MW 
do leta 2020 in 344 MW do leta 2030. Prav tako so v pripravi projekti potencialnih novih mHE, 
upoštevan je potencial posodobitev in nadgradenj obstoječih mHE ter možnosti izrabe lokacij 
nekdanjih mlinov in žag na vodotokih v Sloveniji.  
 
Navedeno lahko povzroči trajne neposredne in daljinske vplive na ekološko stanje ali ekološki 
potencial površinskih voda. Pri tem je treba upoštevati vplive hidroelektrarn, ki nastanejo neposredno 
kot posledica spremembe hidromorfoloških značilnosti (zaradi odvzemanja vode, prečnih objektov – 
zadrževanja vode in prekinitev vzdolžne povezanosti, regulacij in drugih ureditev strug ter rabe 
obrežnega pasu) ali posredno kot posledica vplivov hidromorfoloških sprememb na biološke, 
fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti vode, ki jih prinaša spreminjanje ali 
preoblikovanje vodnega telesa. Zaradi navedenega je potrebno povečanje izkoristka proizvodnje na že 
obstoječih lokacijah mHE in HE izbirati takšne tehnološke rešitve, da so vplivi na hidromorfološke 
lastnosti vodotokov čim manjši in da so posledice teh hidromorfoloških sprememb na biološke, 
fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti voda čim manjše. 
 
S posegi v okviru ureditve HE se trajno spreminjajo tudi odtočne razmere na širšem območju 
(daljinski vpliv). HE lahko torej vpliva na poplavno ogroženost, zato je že v sklopu načrtovanja 
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posegov treba poskrbeti, da se poplavna ogroženost na širšem območju ne bo poslabšala. V primeru, 
da je območje poplavno, pa jo je treba izboljšati.  
 
Opis vplivov hidroelektrarn na ekološko stanje voda 
 
Vplive mHE in HE na vode je treba v skladu s 4(1) členom Direktive 2000/60/ES oceniti predvsem 
glede na naslednje okoljske cilje: 
- stanje površinskih in podzemnih voda se ne sme poslabšati, stanje vodnih teles, ki nimajo dobrega 

stanja, pa se mora izboljšati, 
- dobro stanje voda je treba doseči do leta 2021 oziroma v enem od naslednjih 6-letnih ciklusov,  
- postopno je treba zmanjševati onesnaževanje voda s prednostnimi snovmi in postopno opuščati 

prednostne nevarne snovi, če se z njimi onesnažuje površinske in podzemne vode, 
- trend naraščanja onesnaževal v podzemni vodi je treba obrniti,  
- zagotoviti je treba doseganje standardov in ciljev, v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 
 
Za ocenjevanje vplivov mHE in HE na vode so pomembni okoljski cilji iz prve, druge in zadnje 
alineje prejšnjega odstavka. V skladu z Uredbo o stanju površinskih voda (Uradni list RS, št. 14/09, 
98/10, 96/13 in 24/16) je treba oceniti vpliv mHE in HE na ekološko in kemijsko stanje voda, pri 
čemer se dobro ekološko stanje površinskih tekočih voda ugotavlja z vrednotenjem: 
 
- bioloških elementov kakovosti (bentoški nevretenčarji, fitobentos in makrofiti ter ribe), 
- splošnih fizikalno-kemijskih elementov in 
- hidromorfoloških elementov kakovosti (hidrološki režim, kontinuiteta toka, morfološke razmere).  
 
V okviru kemijskega stanja je potrebno opredeliti vpliv na koncentracijo prednostnih snovi in 
prednostno nevarnih snovi.  
 
Vpliv na ekološko in kemijsko stanje je potrebno ločeno obravnavati v območju gorvodno od jezovne 
zgradbe (posplošeno v zajezitvi) ter dolvodno od jezovne zgradbe, saj zaradi različnih obremenitev 
nastajajo različni vplivi na stanje voda. 
 
Z umeščanjem mHE in HE v vodno okolje se spreminjajo hidromorfološke značilnosti vodnega telesa, 
kar posledično vpliva na združbe vodnih organizmov in lahko spreminja tudi ekološko stanje vodnega 
telesa. Vplive na ekološko stanje vodnega telesa zaradi umeščanja hidroelektrarn v vodno okolje 
opišemo z vplivi, ki nastajajo v času gradnje hidroenergetskih objektov v vodnem okolju, ter vplivi, ki 
nastajajo med obratovanjem mHE in HE24. 
 
Vplivi med gradnjo hidroenergetskih objektov 
 
Na območju gradnje hidroenergetskih objektov se običajno glavna struga izsuši tako, da na izsušenem 
delu struge pride bolj ali manj do uničenja združbe vodnih organizmov. Nova združba organizmov se 
sicer v nekaj letih po izgradnji objektov ponovno vzpostavi, vendar je ta združba zaradi spremenjenih 
hidromorfoloških razmer drugačna. Zlasti posegi zaradi jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena 
povzročijo nove morfološke obremenitve vodnega telesa. V splošnem velja, da so z vidika trajanja 
vplivov neposredni škodljivi vplivi gradnje jezovne zgradbe in akumulacijskega bazena zaradi 
posegov v glavno strugo srednjeročni, medtem ko so vplivi same izgradnje hidroenergetskih objektov 
trajne in dolgoročne. Upravičeno je pričakovati, da se bo obremenitev vodnega telesa zaradi gradnje 
hidroenergetskih objektov odrazila v poslabšanju stanja glede na parameter (modul) vrednotenja 
hidromorfološka spremenjenost/splošna degradiranost, ki se uporablja za vrednotenje bentoških 
nevretenčarjev kot enega od bioloških elementov kakovosti voda.  
 

                                                      
24 Strokovne podlage za opredelitev vpliva na ekološko stanje Mure ter vpliv na spremembe hidro-morfoloških 
značilnosti vodnega telesa za OP HE Hrastje Mota – IZVRS: 2016 
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V času gradnje hidroenergetskih objektov nastajajo zaradi izkopov, premeščanja zemljin in rečnega 
substrata na območju struge tudi negativni vplivi na ekološko stanje vodotoka po toku navzdol zaradi 
povzročanja kalnosti vode (sekundarna kalnost). Vpliv sekundarne kalnosti v času gradnje šteje sicer 
za kratkotrajen negativen vpliv na ekološko stanje reke, ki je tudi prostorsko omejen, vendar je treba z 
omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da povečana sekundarna kalnost ne bi imela dolgoročnih negativnih 
posledic na ekološko stanje površinskih voda. 
 
Povečana sekundarna kalnost vode v času gradnje je pričakovana zaradi različnih zemeljskih del, ki 
vključujejo izkopavanje, premeščanje in vgrajevanje izkopanih materialov v visokovodne in 
energetske nasipe. Vendar so negativni vplivi omenjenih dejavnosti običajno začasni in bolj ali manj 
lokalno omejeni po toku navzdol od mesta gradnje (neposreden vpliv). Upravičeno je pričakovati, da 
se negativni vplivi povečane kalnosti zaradi gradnje hidroenergetskih objektov v vodnem okolju po 
določenem času zmanjšajo in po zaključenih delih prenehajo. Vpliv povečane sekundarne kalnosti v 
času gradnje ima kratkotrajen negativen vpliv na ekološko stanje reke in je tudi prostorsko omejen. Če 
pa bi povečana sekundarna kalnost trajala dlje časa, bi to imelo negativen vpliv na ekološko stanje 
voda zlasti glede na biološka elementa kakovosti bentoški nevretenčarji in ribe. Ob doslednem 
upoštevanju omilitvenih ukrepov pa povečana sekundarna kalnost ne more povzročiti dolgoročnih 
negativnih posledic na ekološko stanje površinskih voda. 
 
Vplivi v času obratovanja hidroelektrarn 
 
Umestitev in obratovanje mHE in predvsem HE tako spremenijo hidromorfološke značilnosti 
vodotoka tako, da se to posledično izraža tudi na poslabšanju ekološkega stanja vodnega telesa. V času 
obratovanja mHE in HE spremenjene hidromorfološke značilnosti vodotoka na območju 
hidroenergetskih objektov namreč poslabšajo ekološko stanje predvsem glede na vrednotenje po 
bioloških elementih kakovosti bentoški nevretenčarji in ribe. Običajno sta namreč spremenjeni tako 
količina kot dinamika vodnega toka, najbolj pogosto pa se hidrološki režim spremeni zaradi 
zadrževanja vode v akumulacijskem bazenu.  
 
Dejavniki, ki v času obratovanja hidroelektrarn vplivajo na poslabšanje ekološkega stanja vodnega 
telesa so predvsem: 
 
- zadrževalni čas vode v akumulacijskem bazenu je pomemben dejavnik, ki vpliva na pojav 

evtrofikacije, kar je povezano z razvojem združb alg in cianobakterij. Spiranje hranil s 
prispevnega območja in upočasnitev vodnega toka z izgradnjo jezovne zgradbe povečata možnost 
pojava evtrofikacije. Pojav evtrofikacije pomeni poslabšanje ekološkega stanja glede na biološki 
element kakovosti fitobentos in makrofiti, ki se ga meri z indeksom trofičnosti in izraža 
obremenitev voda s hranili na območju akumulacijskega bazena;  

- upočasnjen vodni tok in povečanje prečnega profila struge v zajezitvi lahko poveča usedanje 
suspendiranih delcev tako, da se rečno dno zamulji. Združba bentoških nevretenčarjev se spremeni 
in s tem kroženje snovi v rečnem sistemu. Kopičenje organskih snovi in njihova razgradnja vpliva 
na vsebnost kisika v usedlinah zlasti v obdobju povišanih temperatur, zato lahko upravičeno 
pričakujemo na ožjem območju zajezitve občasno poslabšanje ekološkega stanja glede na biološki 
element kakovosti bentoški nevretenčarji, ki se ga meri z indeksom saprobnosti;  

- povečanje globine vode v akumulacijskem bazenu lahko spremeni kakovostno in količinsko 
svetlobne razmere v vodi, kar negativno vpliva na produkcijo biološkega elementa kakovosti 
fitobentos in makrofiti. Slabše uspevanje avtotrofnih organizmov v vodnem stolpcu pa pripomore 
tudi k povečanju trofičnosti voda; 

- rečni substrat v akumulacijskem bazenu se spremeni, več je mulja. Stopnja kopičenja mulja je 
odvisna od hitrosti vodnega toka in zadrževalnega časa, usedanje mulja je prisotno že zaradi 
pregrade. Povečano usedanje mulja v vodi bo na mestih, kjer bo vodni tok upočasnjen. 
Permanentno se poveča kalnost vode in usedanje suspendiranih delcev, kar povzroči spremembe v 
strukturi združb vodnih organizmov in posledično slabša ekološko stanje vodotoka. Slabše 
uspevanje avtotrofnih organizmov (fitobentos in makrofiti) poveča tudi potencialno trofičnost 
površinske vode po toku navzdol;  
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- zgrajeni nasipi spremenijo strukturo obrežnega pasu, ki bi brez ustreznih omilitvenih ukrepov bila 
homogena, z majhno pestrostjo habitatov. Manjša pestrost habitatov se odrazi v zmanjšanju 
biotske pestrosti in spremembah v strukturi združbe, ki lahko vodi v poslabšanje ekološkega stanja 
vodotoka;  

- jezovna zgradba ima trajen negativen vpliv na zveznost (kontinuiteto) vodnega toka. 
Onemogočeno je nemoteno premeščanje usedlin in gibanje vodnih organizmov. Zgrajene pregrade 
brez ustreznih omilitvenih ukrepov povzročijo fragmentacijo habitatov in izolacijo ribjih združb 
gor- in dol-vodno od pregrade, kar siromaši genski sklad populacij. Izgradnja jezovne zgradbe in 
posledične spremembe hidromorfoloških razmer, zlasti gibanja vode, imajo največji vpliv na 
združbo rib in potencialno poslabšanje ekološkega stanja glede na biološki element kakovosti ribe. 

 
Doseganje dobrega ekološkega potenciala voda na območju obstoječih hidroelektrarn 
 
Običajno posledice umestitev mHE in HE v vodno okolje preprečuje doseganje dobrega stanja 
površinskih voda na vplivnem območju hidroelektrarn. To je tudi razlog, da so za nekatere obstoječe 
HE določena močno preoblikovana in umetna vodna telesa, za katera pa so v skladu s 4(1) členom 
Direktive 2000/60/ES določeni "posebni okoljski cilji". Da bi dosegli posebne cilje za močno 
preoblikovana in umetna vodna telesa na območju obstoječih HE (to je dober ekološki potencial in 
dobro kemijsko stanje), določbe v zvezi z opredelitvijo posebnih okoljskih ciljev močno 
preoblikovanih in umetnih vodnih teles (člen 4(3) Direktive 2000/60/ES) vsebujejo tudi elemente za 
primerjavo posledic doseganja "dobrega ekološkega stanja" za številne vidike, vključno z ekonomskim 
vidikom. Poleg tega so ukrepi za doseganje "dobrega ekološkega potenciala" za močno preoblikovana 
in umetna vodna telesa na območju HE povezani z izvajanjem omilitvenih ukrepov. Izmed 155 VTPV 
v Sloveniji je 23 VTPV opredeljenih kot MPVT/UVT, med njimi 8 VTPV kot MPVT in 2 VTPV kot 
UVT zaradi fizičnih sprememb, ki jih povzroča sektor energetika. Na navedenih MPVT/UVT-jih 
okoljski cilji (to je dober ekološki potencial) verjetno ne bodo doseženi (IZVRS, delovno gradivo za 
NUV II). V Programu ukrepov za NUV I in NUV II so navedeni številni hidromorfološki ukrepi za 
izboljšanje stanja MPVT/UVT. Glede na rezultate poročanja o izvajanju dopolnilnih ukrepov (MKO, 
2014), se ukrepi trenutno še ne izvajajo oziroma se delno izvajajo le posamezni ukrepi na posameznih 
MPVT-jih (npr. rekonstrukcija ribje steze na HE Mariborski otok).  
 
Morebitna nova uvrstitev vodnih teles na območjih obstoječih mHE in HE med MPVT-je bo 
obravnavana v okviru podrobnejše razdelitve vodnih teles, ki je opredeljena kot ukrep v osnutku 
Programa ukrepov upravljanja voda 2016-2021. V primeru potrjenih novih MPVT je treba za 
obratovanje pripadajočih hidroelektrarn prav tako preveriti uveljavitev posebnih ciljev za močno 
preoblikovana vodna telesa (člen 4(3) Direktive 2000/60/ES). 
 
Kako je treba razlagati določbe 4(3) člena Direktive 2000/60/ES o posebnih okoljskih ciljih, ali gre za 
"alternativne cilje" ali "izjeme"? Dogovorjeno je, da za umetna in močno preoblikovana vodna telesa 
določbe 4(3) člena Direktive 2000/60/ES ne pomenijo običajnih ciljev ali izjem. Umetna in močno 
preoblikovana vodna telesa so specifična kategorija vodnih teles - s svojo lastno klasifikacijo in cilji – 
ki je povezana z drugimi zavezami pri izpolnjevanju sprejetih družbeno-gospodarskih ciljev, ki jih je 
bilo treba doseči, preden je ta specifična kategorija vodnih teles bila uveljavljena. 
 
Cilji AN OVE temeljijo na predpostavki, da se proizvodnja električne energije iz obstoječih HE v 
obdobju do leta 2030 ne zmanjšuje. V skladu s predpisanimi postopki za doseganje posebnih okoljskih 
ciljev za umetno in močno preoblikovana vodna telesa na območju obstoječih HE je treba za vsako 
obstoječo HE: 
 
- upoštevati in izvajati omilitvene ukrepe, ki so opredeljeni v Programu ukrepov NUV II, 
- če je potrebno, opredeliti za posamezno hidroelektrarno posebne omilitvene ukrepe za 

preprečevanje poslabšanja stanja voda, 
- določiti posebne okoljske cilje za območja močno preoblikovanega oziroma umetnega vodnega 

telesa in to tudi v zvezi z doseganjem ekološko sprejemljivega pretoka, 
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- opredeliti ukrepe rekonstrukcije opreme HE zaradi doseganja večje učinkovitosti izkoriščanja 
gravitacijskega potenciala za proizvodnjo električne energije razpoložljivega vodnega toka. 

 
Izkušnje obnov obstoječih hidroelektrarn na območju Alp kažejo, da se je s posodobitvijo opreme 
obstoječih hidroelektrarn, kljub zahtevam v zvezi z upoštevanjem ekološko sprejemljivega pretoka, 
proizvodnja električne energije na letnem nivoju v povprečju povečala za 2 do 3 odstotke.  
 
Odstopanje od okoljskih ciljev za nove hidroelektrarne 
 
Če se na podlagi celovite presoje vplivov nove hidroelektrarne na stanje voda ugotovi, da se kljub 
izvajanju omilitvenih ukrepov ne more preprečiti poslabšanje stanja voda, obstoji možnost pridobitve 
izjeme za umestitev nove hidroelektrarne v vodno okolje, ki so sestavni del okoljskih ciljev, določenih 
v členu 4 člena Direktive 2000/60/ES.  
 
To so začasne izjeme za srednje in dolgoročno odstopanje od doseganja dobrega stanja voda do leta 
2021 oziroma do zaključka enega od naslednjih 6-letnih ciklusov in se nanašajo na nove (načrtovane) 
spremembe fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali spremembe nivoja telesa podzemne vode ali 
neuspešno preprečevanje poslabšanja stanja telesa površinske vode (tudi iz zelo dobrega v dobro 
stanje) zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja (člen 4(7)). 
 
V skladu s slovenskim pravnim redom se odstopanja od okoljskih ciljev (skladno s členom 4(7) vodne 
direktive) lahko dovolijo samo v primeru, če so izpolnjeni pogoji iz Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008), Uredbe o podrobnejši 
vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09) in iz vodne 
direktive. 
 
Za načrtovano gradnjo HE na spodnji Savi je odstopanje od okoljskih ciljev v skladu s členom 4(7) 
Direktive 2000/60/ES že najavljeno v Uredbi o načrtu upravljanja voda za VO Donave in VO 
Jadranskega morja (Uradni list RS, št. 61/2011). NUV povzame nove objekte in navede izjeme. 
Podrobnejša obravnava posameznih hidroenergetskih objektov v NUV ni predvidena. Izjema od 
odstopanja od okoljskega cilja je določena v CPVO/PVO za DPN za hidroelektrarno Mokrice, za 
hidroelektrarno Brežice pa postopek uveljavljanja te izjeme še ni zaključen. 
 
Vlada Republike Slovenije lahko ob izpolnitvi vseh obveznih pogojev odloči, da javni interes OVE v 
primeru načrtovanih novih HE ali mHE prevlada nad javnim interesom doseganja dobrega stanja voda. 
 
Uporaba izjem po členu 4(7) Direktive 2000/60/ES 
 
Pri umeščanju novih mHE in HE v vodno okolje je treba predvsem oceniti vplive na vode z vidika 
doseganja pogojev za uveljavitev izjeme iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES, ki se nanašajo na 
spremembe fizičnih značilnosti telesa površinske vode zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja 
zagotavljanja obnovljive električne energije iz hidroelektrarn. 
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Ali se projekt nanaša na dejavnost trajnostnega razvoja, njegova izvedba pa 

bo preprečevala doseganje dobrega ekološkega stanja vodnega telesa 
površinske vode? 

Uporaba 
člena 4(7) ni 

možna. 

Ali so izvedeni ukrepi omilitve 
škodljivih vplivov na stanje vodnega 

telesa? 

 

Ali se lahko okoljske cilje trajnostnega razvoja, zaradi katerih je 
vodno telo hidromorfološko spremenjeno, doseže z drugimi 

tehnično izvedljivimi projekti ob nebistveno večjih stroških in na 
način, ki je okolju bolj prijazen? 

da 

Ali so prednosti okoljske in družbene koristi za doseganje 
dobrega ekološkega stanja vodnega telesa manjše od koristi, ki 

jih pomenijo spremenjene hidromorfološke značilnosti za 
zdravje, varnost ljudi in premoženja ali za trajnostni razvoj? 

Ali projekt preprečuje doseganje dobrega 
ekološkega stanja voda na drugih vodnih 

telesih istega povodja? 

Ali je projekt v skladu z drugo zakonodajo 
ES? 

Ali projekt zagotavlja najmanj tako stanje 
voda, kot ga določa zakonodaja EU pred 

sprejemom Direktive 2000/60/ES? 

Za vodno telo se lahko določijo drugi 
okoljski cilji v skladu s členom 4(7). 

Razlogi za spremembe hidromorfološkega stanja vodnega 
telesa morajo biti obrazloženi v Načrtu upravljanja z vodami, 
doseganje drugače opredeljenih okoljskih ciljev pa je treba 

preverjati vsaki 6 let. 

ne 

da  

ne 

da 

da 

Ali se lahko 
projekt 

spremeni? 

V skladu s členom 
4(7) se drugi 
okoljski cilji za 
ekološko stanje 
vodnega telesa ne 
morejo določiti.  

da 

ne 

 

da 

ne 

da 

ne 

ne 

ne 

da 

ne 

 
Slika 42: Postopek določanja izjem v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES (vir: COMMON 
IMPLEMENTATION STRATEGY FOR THE WFD; Guidance Document No. 20) 
 
Izjeme iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES se uporabljajo za nove spremembe v vodnem okolju in 
nove dejavnosti trajnostnega razvoja. Glavna načela uporabe iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES, ki se 
nanašajo na umeščanje novih hidroelektrarn v vodno okolje so: 
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- spremembe fizikalnih lastnosti vodnih teles pomenijo spremembe hidro-morfoloških 
značilnosti vodnega telesa. Pri tem je treba upoštevati vplive hidroelektrarn, ki nastanejo 
neposredno kot posledica spremembe hidro-morfoloških značilnosti ali kot posledica 
sprememb v kakovosti vode, ki jih prinaša spreminjanje ali preoblikovanje vodnega telesa. Na 
primer, spremenjene hidro-morfološke značilnosti akumulacijskega jezera lahko vplivajo na 
vsebnost kisika in temperaturo površinske vode, kar posledično poslabša ekološko stanje 
vode, 

- Direktiva 2000/60/ES ne opredeli dejavnosti trajnostnega razvoja, za katere se lahko uveljavi 
izjeme iz 4(7) člena. Vodilna načela za trajnostni razvoj so opredeljena v prenovljeni strategiji 
trajnostnega razvoja EU, ki jo je sprejel Svet junija 2006. V skladu s temi načeli je umeščanje 
hidroelektrarn zaradi doseganja ciljev Direktive 2009/55/ES o spodbujanju uporabe energije iz 
obnovljivih virov upravičeno do izjem iz 4(7) člena, kar velja tudi za generično ocenjevanje 
sprejemljivosti vplivov več mHE na vodno okolje istega vodnega telesa, 

- ekološko stanje voda ali potencial voda (za močno preoblikovana oziroma umetna vodna 
telesa) se izraža kot "razred" stanja oz. potenciala (npr. zelo dobro, dobro, zmerno, slabo ali 
zelo slabo). Razredi ekološkega stanja voda in potenciala močno preoblikovanega oziroma 
umetnega vodnega telesa so določeni na podlagi posebnih meril in omejitev v skladu s prilogo 
V Direktive 2000/60/ES. V okviru izjem iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES se okoljski cilj 
preprečevanje slabšanja ekološkega stanja voda (ali potenciala) nanaša na spremembe med 
razredi in ne znotraj posameznih razredov, zato se člen 4(7) Direktive 2000/60/ES ne 
uporablja za negativne spremembe znotraj posameznega razreda, 

-  nihanja v ekološkem stanju vodnih teles se včasih pojavijo kot posledica kratkotrajnih 
človeških dejavnosti, kot sta gradnja vodnih objektov ali vzdrževalna dela. Če se na ekološko 
stanje vodnega telesa negativno vpliva le kratek čas in se stanje povrne v kratkem času brez 
izvajanja ukrepov za vzpostavitev prejšnjega, takšna nihanja ne pomenijo poslabšanje 
ekološkega stanja vodnega telesa. Uporaba člena 4(7) Direktive 2000/60/ES ni potrebna za 
začasne vplive na vodno okolje zaradi nastajanja sprememb v fazi gradnje vodnih objektov, 
ker jih ni treba obravnavati kot poslabšanje ekološkega stanja voda ali potenciala močno 
preoblikovanega oziroma umetnega vodnega telesa, 

- glede velikosti projekta, s katerim se posega v vodno okolje, ni opredeljenih meril za uporabo 
člena 4(7) Direktive 2000/60/ES. Tako se lahko vplive projektov mHE na vode, ne glede na 
zmogljivost mHE, ocenjuje kot izjemo v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES. 

 
Pogoji, pod katerimi se lahko uporabljajo določbe člena 4(7) Direktive 2000/60/ES, so prikazani na 
diagramu na sliki zgoraj.  
 
Pri umeščanju novih hidroelektrarn v vodno okolje je treba sprejeti vse izvedljive ukrepe za omilitev 
škodljivih vplivov na stanje vodnega telesa. Ker je v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES 
zahtevana le omilitev posledic umeščanja hidroelektrarn v vodno okolje oziroma v skladu s 56. 
členom Zakona o vodah izvajanje sorazmernih ukrepov, je pomembno, da se jasno razlikuje med: 

- omilitvenimi ukrepi, katerih cilj je čim bolj zmanjšati ali celo preprečiti škodljive vplive na 
stanje vodnega telesa in 

- izravnalnimi ukrepi, katerih cilj je nadomestiti na območju drugega vodnega telesa "neto 
negativne učinke" umestitve hidroelektrarne v vodno okolje in z njo povezane ukrepe za 
omilitev vplivov na vodno okolje. 

 
Člen 4(7) Direktive 2000/60/ES ne zahteva izravnalnih ukrepov. 
 
Kriteriji za vključitev posegov v prostor med tiste, za katera bodo dovoljena odstopanja od okoljskih 
ciljev: 
1. Javni interes za poseg v prostor je izkazan v zakonu ali na njegovi podlagi sprejetemu 

nacionalnemu programu. Razlogi za poseg so posebej navedeni in obrazloženi v državnemu 
prostorskemu načrtu ali drugemu aktu.  
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2. Analiza stroškov in koristi izkazuje, da so koristi posega v prostor za zdravje in varnost ljudi ali 
za trajnostni razvoj večje od koristi, ki jih ima doseganje ciljev za okolje in družbo. 

 
3. Ocenjeni so: 

− vplivi posega na ekološko stanje VTPV in na količinsko stanje VTPodV, na katerem 
se uveljavlja odstopanje od okoljskih ciljev, brez ukrepov za ublažitev škodljivih 
vplivov na stanje vodnih teles, 

− vplivi posega na ekološko stanje VTPV in na količinsko stanje VTPodV, na katerem 
se uveljavlja odstopanje od okoljskih ciljev, po izvedbi ukrepov za ublažitev 
škodljivih vplivov na stanje vodnih teles, 

− vplivi posega na ekološko stanje in na količinsko stanje drugih vodnih teles, brez 
ukrepov za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles in 

− vplivi posega na ekološko stanje in na količinsko stanje drugih vodnih teles, po 
izvedbi ukrepov za ublažitev škodljivih vplivov na stanje vodnih teles. 
 

4. Ciljev posega v prostor ni mogoče doseči na okolju bolj prijazen način (vzrok tehnična 
neizvedljivost ali nesorazmerni stroški). To dejstvo je utemeljeno v zakonu ali na njegovi 
podlagi sprejetem nacionalnem programu ali v drugem aktu oziroma celoviti presoji vplivov 
tega akta na okolje. Izvedeni sta primerjava vplivov novega posega in vplivov predlagane 
alternative na okolje ter primerjava stroškov novega posega in stroškov predlagane alternative. 
 

5. Vsi tehnično izvedljivi in stroškovno sorazmerni ukrepi za ublažitev škodljivih vplivov posega 
na okolje so navedeni v državnem prostorskem načrtu ali v drugem aktu in v celoviti presoji 
vplivov tega akta. 

 
6. Poseg ne ogrozi doseganja ciljev (dobro stanje ali dober ekološki potencial voda ali ne 

poslabševanje stanja) na drugih vodnih telesih, kar je izkazano v zakonu in na njegovi podlagi 
sprejetemu nacionalnemu programu ali v drugem aktu, državnem prostorskem načrtu ali v 
celoviti presoji vplivov tega akta na okolje. 

 
Energetska raba Mure 

� Od »Uredbe o koncesiji«, v kateri je predvidena sklenjena veriga osmih HE, se je na podlagi 
analiz vplivov energetske rabe na naravne danosti in okolje izkazalo, da je na t.i. Notranji 
Muri možna energetska raba le gorvodno od Veržeja, skupaj pa sta, na rečnem odseku med 
državno mejo z Republiko Avstrijo na mejni Muri in avtocestnim mostom pri Vučji vasi, 
potencialno možni le dve novi lokaciji. Dolvodno od Veržeja zaradi velike gostote 
naravovarstveno pomembnih območij, izgradnja hidroelektrarn naj ne bi bila sprejemljiva. 
Načrtovana varianta izgradnje hidroelektrarn na Muri predvideva sledeče objekte: 

- HE Hrastje Mota – v teku je Državni prostorski načrt – postopek umeščanja v prostor 
skupaj s presojo vplivov na okolje ter izdelavo potrebnih strokovnih podlag na odseku 
notranje Mure, 

- HE Gornja Radgona – v zaključni fazi izdelave so Idejne tehnične rešitve objekta, 
- HE Ceršak – v izdelavi so variante Idejno-tehničnih rešitev in preliminarna ocena 

vplivov na okolje na obravnavanem mejnem odseku (delovna gradiva DEM, ki je 
imetnik vodne pravice za rabo hidroenergije na reki Muri). 

 
Na Muri so zaznavni trendi poglabljanja rečnega dna in nižanja nivojev podzemne vode, kar 
posledično povzroča krčenje vodnih in obvodnih habitatov. Manj je tudi dogodkov, ko se pojavljajo 
visoki pretoki in krajše trajajoče poplave ter daljše suše, kar kaže na znatne spremembe v odtočnem 
režimu reke Mure (Celosten pogled na vode porečja Mure in upravljanja z njimi, Globevnik, 2008). 
Ugotovljeno je, da so poleg zmanjšanja številčnosti pojavljanja visokih vod, glavni vzroki izginjanju 
murskih vodnih in obvodnih habitatov prekinjene povezave glavne rečne struge z rokavi, zmanjšanje 
poplavnih površin, regulacije pritokov, krčenje obrežne vegetacije in osuševanje kmetijskih površin na 
celotnem porečju. 
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Zaradi urbanizacije, agromelioracij in hidrotehničnih posegov v rečno mrežo v preteklosti je doseganje 
dobrega ekološkega stanja voda v precejšnji meri odvisno od intenzivnih hidrodinamičnih procesov v 
rečnem prostoru Mure in dviga nivojev podzemne vode.  
 
V strokovnih podlagah, ki jih pripravlja DEM (imetnik vodne pravice za rabo hidroenergije na reki 
Muri), je bilo ugotovljeno, da umeščanje hidroenergetske rabe na reki Muri ne predstavlja samo 
parcialni investitorski interes, ampak gre za javni interes, ki: 

• pomembno prispeva k doseganju ciljev povečanja deleža OVE,  
• omogoča izvajanje ukrepov in ureditev za izboljšanje obstoječega stanja voda in 
• se lahko uspešno vključi v trajnostni razvoj Pomurja.  

 
V navedenih strokovnih podlagah je v skladu z členom 4(7) Direktive 2000/60/ES preverjeno, ali so 
koristi, ki jih imajo nova preoblikovanja za zdravje in varnost ljudi ali trajnostni razvoj, večje od 
koristi doseganja okoljskih ciljev za okolje in družbo. Glede na rezultate je bilo ugotovljeno, da so 
koristi novih preoblikovanj večje od koristi doseganja dobrega stanja. 
 
Pri umeščanju energetskih objektov je treba upoštevati dogovore meddržavne komisije, ki obravnava 
porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju).  
 
Ne glede na zgoraj omenjeno, v AN OVE ni navedeno v kakšnem obsegu in na kakšen način naj bi 
bila izvedena hidroenergetska izraba reke Mure, pač pa je predviden le obseg tehničnega potenciala. 
Obravnava vplivov in usmeritev za nadaljnje načrtovanje se v Okoljskem poročilu zato nanaša na 
potencialni odsek na Muri (mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji 
Muri) in obravnavani potencial (0–53 MW). 
 
Ocene kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda, na katerih so predvidene nove 
hidroelektrarne, so navedene v poglavju 5.1.3 Voda. Podatki o stanju vodnih teles površinskih voda 
izhajajo iz osnutka Načrta upravljanja z vodami 2016–2021. 
 
Energetska raba Save 
Ekološko stanje vodnih teles porečja Save, na katerih se predvideva v skladu z AN OVE gradnja HE, 
ni povsod dobro, vendar tudi ni bistveno hidro-morfološko preoblikovano zaradi drugih posegov. Zato 
je treba pri načrtovanju in umeščanju novih HE upoštevati naslednjo usmeritev: v okviru postopka 
sprejemanja državnega prostorskega načrta in celovite presoje vplivov tega načrta je treba za vsako 
HE posebej utemeljiti spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode in kot 
njeno posledico tudi spremembo kemijskega stanja ter ekološkega stanja, vrednotenega glede na 
biološke, fizikalno kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti voda, v skladu z merili, ki jih je 
treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES (utemeljiti je treba odgovore na 1., 4., 5. 
in 6. vprašanje v zvezi z uveljavljanjem izjem).  
 
Ocene kemijskega in ekološkega stanja vodnih teles površinskih voda, na katerih so predvidene nove 
hidroelektrarne, so navedene v poglavju 5.1.3 Voda. Podatki o stanju vodnih teles površinskih voda 
izhajajo iz osnutka Načrta upravljanja z vodami 2016–2021. 
 
Posegi bodo vplivali na spremembo pretočnega režima, prodonosnost, poglabljanje, povišanje 
temperature vode in na doseganje oz. preprečevanje poslabšanja dobrega ekološkega stanja (možnost 
evtrofikacije) reke Save. Možen je tudi vpliv posegov na podzemne vode, predvsem na spremembo 
dinamike in gladine podzemnih voda (dvig podzemne vode): 

• Zaradi gradnje verige HE na Savi se lahko trajno spremenijo hidravlične karakteristike 
odsekov, predvsem transport plavin. Posledice se kažejo kot zmanjšana premestitvena 
zmogljivost odsekov med novimi energetskimi stopnjami vzdolž Save oz. zmanjševanje 
transporta proda dolvodno. Rezultati modela projektiranega stanja kažejo, da je premestitvena 
zmogljivost za transport rinjenih plavin na odseku načrtovanih elektrarn na srednji in spodnji 
Savi (do HE Mokrice) skoraj enaka nič; na odseku do meje s Hrvaško (mejni odsek) pa se 
zaradi spremenjenih hidravličnih parametrov premestitvena zmogljivost še zmanjša. Izgradnja 
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načrtovanih elektrarn ne bo vplivala na dotok lebdečih plavin v sistem, vendar pa se bodo 
zaradi spremenjenih hidravličnih karakteristik (manjša hitrost, manjši padec odseka,..) le-te 
usedale vzdolž akumulacijskih bazenov posameznih stopenj. Visoka premestitvena 
zmogljivost drobnozrnatih frakcij na odseku obstoječih elektrarn (Vrhovo, Boštanj), kaže na 
to, da se bodo po izgradnji verige elektrarn na srednji Savi v dolvodne odseke v večji meri 
transportirali drobnozrnati peski in lebdeče plavine (Geateh, 2011). 

• Izgradnja HE zahteva tudi izgradnjo akumulacijskih bazenov. Zaradi upočasnjenega vodnega 
toka oziroma daljšega zadrževalnega časa vode v akumulaciji se, ob nespremenjeni vsebnosti 
hranil, poveča verjetnost evtrofikacije (trajen, daljinski vpliv).  

• Velike akumulacije HE vplivajo tudi na segrevanje vodnega telesa (trajen, neposreden vpliv) 
zaradi zajezitve, ki povečuje površino vode izpostavljene soncu v primerjavi z obstoječim 
stanjem reke. Tako povečana površina je sposobna prejemati več toplotnega sevanja, hkrati pa 
zaradi razslojevanja v akumulaciji deluje kot izolacija do spodaj ležečih slojev vode, ki so 
posledično hladnejši. V PVO za izgradnjo HE Brežice (Geateh, 2013) je bilo npr. ugotovljeno, 
da bo zaradi verige HE na Savi, zmanjšane hitrosti vodnega toka, daljšega zadrževalnega časa 
pa tudi insolacije in kopičenja izpuščene odpadne toplote iz NEK v gornjem sloju akumulacije 
HE Brežice opazen dvig temperature vode. Vendar bo širše gledano vpliv izgradnje verige HE 
pozitiven: Rezultati novelirane študije termike Save (IBE d.d., januar 2012) namreč kažejo, da 
izgradnja bazenov ne bo imela vpliva na srednjo temperaturo reke Save. Pomemben sklep 
novelirane študije termike Save je, da bazeni HE v kritičnih in ekstremnih razmerah ne 
poslabšajo sedanjega stanja, temveč ga izboljšujejo (večja količina vode ima zaradi večjega 
volumna in dodatnih učinkov zaradi slojevitosti (stratificiranosti) večjo inercijo glede 
segrevanja. 

 
Energetska raba voda v HE Moste 
V primeru zagotavljanja doseganja 27 MW bi obnova in doinstalacija HE Moste obsegala: nov vtočni 
objekt, tunel, vodostan, strojnico z dvema agregatoma (HE Moste II). Za kompenzacijo pretokov bi bil 
potreben dolvodni kompenzacijski bazen s pregrado in manjšo strojnico (HE Moste III) ter prelivnimi 
polji. V sistemu bi ostala obstoječa pregrada z akumulacijo, kjer bi se povišala kota zajezitve z 
dograditvijo zapornic na prelivnih poljih. 
 
Zaradi nadgradnje HE Moste se stanje voda v akumulacijskem bazenu ne bi bistveno spremenilo, pač 
pa je pričakovati vplive dolvodno zaradi novega kompenzacijskega bazena, ki po eni strani sicer omili 
vplive obratovanja HE Moste na tok Save Dolinke pred njeno združitvijo s Savo Bohinjko, po drugi 
strani pa zadrževanje vode v kompenzacijskem bazenu povzroči močne hidromorfološke spremembe, 
ki imajo škodljiv vpliv na stanje voda na tem delu vodotoka. Podrobneje bo vpliv posega ocenjen v 
sklopu celovite presoje sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana ali posega.  
 
Male hidroelektrarne 
V okviru izvedbe ukrepov AN OVE je povečanje energetske rabe voda iz mHE načrtovano pretežno v 
okviru obnov obstoječih mHE ter nadgradnje obstoječih pregrad z opremo za izkoriščanje 
hidroenergetskega potenciala. Vplivi izgradnje in obratovanja mHE so podobni vplivom, ki jih imajo 
HE, le da so spremembe ekološkega stanja, ki so vrednotene glede na biološke in hidromorfološke 
elemente kakovosti voda, manjše, medtem ko so spremembe ekološkega stanja, vrednotene glede na 
fizikalno-kemijske elemente, običajno majhne oziroma sprejemljive. Predvsem so pri posegih v vodno 
okolje zaradi gradnje mHE pregrade nižje, zadrževalni bazen za pregrado nima velike prostornine in 
globina vodotoka za pregrado se bistveno ne spremeni, kar omogoča učinkovitejšo izvedbo ukrepov za 
zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Pri obratovanju derivacijskih mHE je najbolj 
problematičen prevelik odvzem vode iz vodotoka v času nizkih pretokov (zagotoviti je treba stalen 
nadzor nad zagotavljanjem ekološko sprejemljivega pretoka).  
 
AN OVE predvideva rahel porast proizvodnje iz mHE, ki se ga bo zagotovilo z obnovo obstoječih 
mHE (povečanje učinkovitosti, ki kljub izvajanju omilitvenih ukrepov ohranja ali za nekaj odstotnih 
točk poveča obstoječo proizvodnjo elektrike) ter nadgradnjo obstoječih pregrad, tako pregrad vodne 
infrastrukture in pregrad nekdanjih rab voda (mlini in žage), z opremo za izkoriščanje 
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hidroenergetskega potenciala na območju pregrade. Ocenjujemo, da bi primerna ureditev obstoječih 
pregrad, ki bi jim zagotovili tudi prehodnost za vodne organizme, lahko ob še sprejemljivih vplivih na 
stanje voda prispevala tudi k doseganju ciljev AN OVE.  
 
Podobno, kot je bila izdelana Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva varave 
(Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015) je treba za doseganje ciljev posodobljenega AN OVE izdelati 
analizo povečanja učinkovitosti obstoječih mHE in analizo nadgradnje obstoječih pregrad z opremo za 
izkoriščanje hidroenergetskega potenciala, pri čemer mora biti poudarek na preprečevanju poslabšanja 
stanja voda na območjih obstoječih mHE oziroma obstoječih pregrad. 
 
Vpliv proizvodnje električne energije v mHE in HE na vode je ocenjen kot nebistven pod pogoji 
(ocena C25). Za doseganje cilja je treba upoštevati splošne usmeritve in omilitvene ukrepe navedene v 
poglavju 10 tega okoljskega poročila. 
 
Sončna in vetrna energija ter biomasa na površinsko vodo ne bodo vplivali.  
 
Skupen vpliv na površinske vode ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
V AN OVE je v okviru tehnologije za koriščenje geotermalne energije obravnavana neposredna raba 
termalne vode iz termalnih vodonosnikov. Tehnološki procesi rabe geotermalne vode se razlikujejo po 
namenu (balneologija, ogrevanje, daljinsko ogrevanje, rastlinjaki) in kompleksnosti. Pri rabi vode iz 
geotermalnih vodonosnikov SV Slovenije npr. prevladuje kaskadna izraba termalne vode, pri čemer 
ogrevanju prostorov in sanitarne vode sledi ogrevanje bazenskih kompleksov z balneologijo (Rman in 
sod. 2012). Poznano je tudi ogrevanje rastlinjakov ter daljinsko ogrevanje. Zaradi rabe geotermalne 
energije so možni negativni vplivi na površinske vode, kot so npr. dvig temperature ob izpustih 
izrabljene termalne vode v VT površinskih voda, kemično, mikrobiološko onesnaženje, možna 
presušitev izvirov ob prekomernem izkoriščanj termalne vode. Vplivi so lahko trajni, neposredni in 
daljinski.  
 
Vsem tehnologijam je enako, da rabijo termalno vodo, ki jo je zaradi zasledovanja okoljskih ciljev in 
trajnosti rabe energetskega potenciala treba odvzemati iz vodonosnika v čim manjši količini, oz. jo v 
zadostni meri vračati v vodonosnik. Z reinjekcijskimi vrtinami (dubleti) je npr. možno povečati število 
uporabnikov in rabo geotermalne energije ob istočasnem doseganju okoljskih ciljev za površinske 
vode. Pri rabi vode brez reinjiciranja so možni negativni vplivi na površinske vode, v katere se vrača 
energetsko izrabljena vode. Najbolj pereč problem je dvig temperature, ki lahko ima, kljub 
upoštevanju zakonskih določil, negativne posledice na ekološko stanje vodnih teles površinskih voda, 
v katera so običajno speljani izpusti. 
 
Sončna energija in biomasa vpliva na površinsko vodo nimata. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
V AN OVE je za obdobje do leta 2030 predvidena uporaba tehnologij, ki s toplotnimi črpalkami 
izkoriščajo entalpijo podzemnih voda (toplotne črpalke tipa voda-voda) ali tal (toplotne črpalke tipa 
tla-voda). Te tehnologije OVE za ogrevanje oziroma hlajenje se uvrščajo med tehnologije izkoriščanja 
plitvo ležečih geotermalnih virov. 

                                                      
25 Skupen vpliv predvidenih hidroenergetskih objektov na doseganje okoljskega cilja je nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov (ocena C). Ocena vpliva na ekološko stanje voda C velja za uporabo tehnologije 
hidroelektrarn ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in drugih pogojev, ne pa tudi za posamezne lokacije 
hidroelektrarn. V teh primerih bo presoja izvedena oziroma se izvaja na ravni prostorskega akta ter ob uporabi 
določb 56. člena Zakona o vodah, če se v postopku presoje oceni, da z izvedbo omilitvenih ukrepov ni možno 
preprečiti poslabšanja ekološkega stanja voda. 
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Čeprav za uporabo toplotnih črpalk za izkoriščanje toplote iz plitvo ležečih geotermalnih virov še ni 
predpisanih standardov in obveznih ravnanj pri njihovi vgradnji oziroma razgradnji, izkoriščanje 
plitvih geotermalnih virov, glede na stanje uporabljenih tehnik za toplotne črpalke, nima bistvenega 
vpliva na stanje površinskih voda.  
 
Skupen vpliv ukrepov tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje na površinske vode ocenjujemo kot 
nebistven (ocena B). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
V AN OVE predvidene tehnologije OVE v prometu nimajo vpliva na površinske vode (ocena A). 
 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi uvajanja tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v prometu 
nimajo vpliva na površinske vode (ocena A). 
 
 
Okoljski cilj 4: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega kemijskega in količinskega stanja 
podzemne vode 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
Na VO Donave deluje skupno 15 velikih hidroelektrarn na dveh vodotokih Savi in Dravi. Zajezitve 
zaradi hidroelektrarn, tako velikih kakor tudi malih, lahko trajno, neposredno in daljinsko vplivajo tudi 
na tok in količinsko stanje podzemne vode. 
 
Hidroenergetski objekti lahko povzročijo višanje ali nižanje nivoja podzemne vode na vplivnem 
območju HE (neposreden, trajen vpliv). Površinski vodotoki, na katerih se zaradi gradnje HE 
spremenijo hidromorfološke lastnosti, so lahko v vlogi drenaže ali napajanja podzemne vode. Zaradi 
zamuljevanja rečnega dna v akumulaciji lahko pride do postopnega zmanjšanja pronicanja vode iz 
vodotoka v vodonosnik in posledično nižanja nivoja podzemne vode. Po drugi strani pa dvig nivoja 
vodotoka lahko povzroči višanje nivoja podzemne vode. Na spremenjeno hidrološko stanje podzemnih 
voda dodatno vpliva še izgradnja tesnilnih zaves na brežinah, ki zmanjšuje pretok pronicanja vode iz 
vodotoka v podzemno vodo, in drenažni kanali in drenažni cevovodi ob zunanji strani energetskih 
visokovodnih nasipov, ki odvajajo precejeno vodo in vzdržujejo nivo podzemne vode na določeni koti. 
 
Zaradi sprememb na površinskih vodotokih lahko posledično pride do sprememb ne samo v gladini, 
temveč tudi v smeri in hitrosti toka podzemne vode. Zaradi sprememb režima v podzemnih vodah 
lahko pride tudi do sprememb v odsekih površinskih vodotokov, ki so odvisni od podzemne vode a 
sicer niso neposredno na vplivnem območju HE.  
 
V primeru dviga gladine podzemne vode lahko pride do dviga ranljivosti in izpostavljenosti 
podzemnega vodonosnika, s tem so možni tudi negativni vplivi na kemijsko stanje podzemnega 
vodnega telesa. Zaradi dviga podzemne vode se namreč izrazi onesnaženje, ki je prisotno v tleh oz. se 
zmanjšajo samočistilne sposobnosti vodonosnika zaradi manjše debeline njegove krovne plasti 
(posreden vpliv). 
 
Spremembe nivojev podzemne vode so največje neposredno ob akumulaciji in se bodo z oddaljenostjo 
od akumulacijskega bazena manjšale.  
 
Zaradi vsega navedenega je ob pripravi projektne dokumentacije za hidroenergetske objekte ključnega 
pomena izdelava strokovnih podlag, v katerih se proučijo možni vplivi objekta in pripadajoče 
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infrastrukture na podzemne vode in določijo ustrezni ukrepi, ki zmanjšajo vplive na podzemni 
vodonosnik. 
 
Sončna energija 
Ni vpliva na podzemne vode. 
 
 
Vetrna energija  
V času obratovanja so možni daljinski in neposredni vplivi na podzemno vodo kot je na primer 
možnost onesnaženja z mazivi, hidravličnimi olji (začasni neposredni in daljinski vplivi). Obstaja tudi 
možnost onesnaženja tal in posredno podzemne vode v primeru nesreče z razlitjem naftnih derivatov 
iz transportnih/vzdrževalnih vozil in gradbene mehanizacije. Ob upoštevanju vseh predpisanih 
standardov za vzdrževanje tovrstnih objektov in mehanizacije, je verjetnost takšnih dogodkov majhna.  
 
Biomasa  
Ob obratovanju bioplinarn nastajajo mokri stranski produkti, ki bi v primeru izrednih dogodkov 
(razlitje) ali trajnih okvar oz. poškodb objektov (puščanje) lahko pronicali v tla in posledično 
onesnažili tudi podzemne vode, kar bi lahko povzročilo dolgoročne vplive na doseganje dobrega 
kemijskega stanja podzemnih voda. Ob upoštevanju vseh predpisanih standardov za gradnjo in 
obratovanje tovrstnih objektov je verjetnost takšnih dogodkov majhna.  
 
Skupen vpliv ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Na stanje podzemne vode voda vplivajo tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu, ki 
uporabljajo podzemno vodo ali tla kot geotermalni vir toplote. Dejanski učinek vplivov na podzemne 
vode zaradi izkoriščanja geotermalnih virov toplote je odvisen od: 
- vrste geotermalnega vira toplote (plitvo ležeči geotermalni vir, hidrotermalni vir nizke entalpije, 

geotermalni vir visoke entalpije), 
- lokacije vira geotermalne toplote,  
- časa trajanja posamezne faze gradnje oziroma razgradnje sistema za izkoriščanje geotermalnega 

vira toplote,  
- občutljivosti sprejemnika škodljivih vplivov in  
- od pritiskov na obstoječe stanje vodnega okolja od drugih oblik dejavnosti na vplivnem območju 

izkoriščanja geotermalnega vira toplote.  
 
V AN OVE so za obdobje do leta 2030 poleg uporabe toplotnih črpalk za izkoriščanje toplote iz plitvo 
ležečih geotermalnih virov predvidene tudi gradnje geotermalnih ogrevalnih sistemov za izkoriščanje 
hidrotermalnih virov nizke entalpije, predvsem vodonosnikov s temperaturo večjo od 25 oC. 
 
Geotermalna energija 
V AN OVE je v okviru tehnologije za koriščenje geotermalne energije obravnavana neposredna raba 
termalne vode iz termalnih vodonosnikov. Tehnološki procesi rabe geotermalne vode se razlikujejo po 
namenu (balneologija, ogrevanje, daljinsko ogrevanje, rastlinjaki) in kompleksnosti. Pri rabi vode iz 
geotermalnih vodonosnikov SV Slovenije npr. prevladuje kaskadna izraba termalne vode, pri čemer 
ogrevanju prostorov in sanitarne vode sledi ogrevanje bazenskih kompleksov z balneologijo (Rman in 
sod. 2012). Poznano je tudi ogrevanje rastlinjakov ter daljinsko ogrevanje. Zaradi rabe geotermalne 
energije so možni negativni vpliv na podzemne vode (znižanja gladine, vdori hladnejše vode ob 
vrtinah ob prekomernem izkoriščanju). Vplivi so lahko trajni, neposredni in daljinski. Pri izrabi 
geotermalne energije z odvzemanjem toplote iz podzemne vode je potrebna zagotovitev trajnostne 
rabe ter preprečitev nastanka slabega količinskega stanja VTPodV. 
 
Vsem tehnologijam je enako, da rabijo termalno vodo, ki jo je zaradi zasledovanja okoljskih ciljev in 
trajnosti rabe energetskega potenciala potrebno odvzemati iz vodonosnika v čim manjši količini, oz. jo 
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v zadostni meri vračati v vodonosnik. Z reinjekcijskimi vrtinami (dubleti) je npr. možno povečati 
število uporabnikov in rabo geotermalne energije ob istočasnem doseganju okoljskih ciljev za 
področje podzemne vode. 
 
Pri izkoriščanju geotermalnih virov nizke entalpije ni pomembnih vplivov na podzemne vode, če način 
izkoriščanja zagotavlja, da se medij za prenos geotermalne toplote na površje vrača v podtalje. 
Obratovanje objektov geotermalnega vira v primeru reinjektiranja medija za prenos geotermalne 
toplote torej nima pomembnega vpliva na podzemne in površinske vode. Prekomerno izkoriščanje 
termalne vode za ogrevanje in hlajenje oz. ne vračanje vode v vodonosnik namreč lahko trajno in 
daljinsko vpliva na trend znižanja gladine podzemne termalne vode. Navedeni trend je opazen v 
geotermalnih vodonosnikih SV Slovenije, ki so zaradi več desetletnega odvzema podvrženi 
preizkoriščanju (Rman in sod. 2012). Zaradi večje gostote uporabnikov in velike skupne količine 
odvzema termalne vode je slabšanju količinskega stanja vodonosnika najbolj podvrženo območje med 
Mursko Soboto, Moravskimi Toplicami in Lendavo (kumulativni vpliv) (vir: GeoZS, 2014B). 
Ugotovljeno stanje kaže na nujnost izvedbe ustreznih ukrepov za izboljšanje njihovega stanja, ki bodo 
omogočili nadaljnjo rabo termalne vode, kakor je predvideno z AN OVE. Med črpanjem vode iz 
vodonosnika kot pri ponovnem vbrizgavanju vanj mora biti voda ločena od okolice. Zaprte cevi po 
katerih potekata oba procesa zagotavljajo, da potencialno škodljiva voda ne izhaja v podzemno vodo, 
v površinske vode ali v zemljo na površju. Običajno sta vrtini za črpanje vode in za njeno vračanje v 
vodonosnik ločeni, tako da je mogoče oba procesa voditi ločeno, kar je pomembno zaradi ločene 
kemične obdelave. Zahteva za reinjektiranje vode pri geotermalnih ogrevalnih sistemih je tehnološko 
izvedljiva, njena izvedba pa je bistveno manj zahtevna in cenejša kot je izvedba reinjektiranja pri 
geotermalnih elektrarnah. 
 
Negativni trajni in daljinski vplivi na stanje podzemnih vodonosnikov so možni tudi v primeru 
reinjiciranja vode neustrezne kakovosti (npr. kemično, mikrobiološko onesnažena voda iz 
balneološke rabe) – trajen neposreden in daljinski vpliv na kemijsko stanje vodonosnika. Vračanje 
vode v vodonosnik je kompleksen inženirski poseg, vezan na precejšno finančno investicijo, pri kateri 
je nujno upoštevati celosten tehnološki proces rabe geotermalne vode. Termalna voda, kateri se 
odvzema le toplota, je najbolj primerna za reinjekcijo, saj ni mikrobiološko onesnažena. Zdravilišča in 
kopališča uporabljajo pretežni del pridobljene vode za balneologijo in kopanje, zato je ta 
mikrobiološko onesnažena in brez posebne obdelave neprimerna za vračanje v vodonosnik.  
 
Do vplivov na vode pride pri največkrat v času izgradnje objektov za izkoriščanje energije, zato so ti 
vplivi začasni. Voda se uporablja v času izdelave vrtin, vendar gre tu za časovno omejeno obdobje, 
poraba vode pa je majhna. Negativni začasni vplivi, s potencialno dolgoročnimi posledicami na stanje 
podzemnih vodonosnikov so možni tudi v času priprave vrtin za rabo termalne vode. Pri tem lahko 
pride do predrtja vodonosnikov v plasteh nad termalnimi, pri čemer lahko pride do onesnaženja tako 
termalnih kot tudi nad njimi ležečih vodonosnikov. Vodonosnik je ves čas obratovanja (neposredni 
vpliv), zaradi predrtja zemeljskega pokrova, veliko bolj občutljiv na zunanje dejavnike (npr. vnos 
fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, v primeru, da leži zajetje na kmetijski površini, težkih kovin iz 
prsti ipd). Stalno nevarnost (daljinski vpliv) predstavlja tudi postavitev večjega števila objektov za 
rabo geotermalne energije na istem vodonosniku, kakor tudi njihova globina. 
 
Sončna energija in biomasa: Vpliva ne bo. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
Gre za tri tipe obnovljive energije: aerotermalna, geotermalna, in hidrotermalna.  
 
Toplotne črpalke tipa zrak-voda so predvidene znotraj objektov zgrajenih v skladu s prostorsko in 
okoljsko zakonodajo. Vpliv na podzemne vode ni možen. Toplotne črpalke tipa tla-voda ali voda-voda 
posežejo v podtalje in lahko imajo pomembne negativne vplive na podzemno vodo. 
 
Toplotne črpalke tla-voda izkoriščajo za črpanje energijo okoliških tal. Poznamo vertikalne in 
horizontalne sisteme, pri slednjih so potrebni obsežnejši zemeljski izkopi. Pri vertikalnih sistemih 
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zadostuje izdelava vrtin. Po ceveh toplotnih črpalk kroži tekočina, ki vsebuje tudi sredstvo proti 
zamrzovanju. V primeru izlitja tekočine obstaja možnost onesnaženja podzemne vode. Ob upoštevanju 
vseh predpisanih standardov za gradnjo in obratovanje toplotnih črpalk, je verjetnost takšnih 
dogodkov majhna (vpliv je ocenjen kot nebistven). Toplotne črpalke tipa voda – voda izkoriščajo 
energijo podzemne vode (stalna temperatura podzemne vode med 7 in 12°C). Pri tem je treba izvrtati 
črpalno in ponorno vrtino, v črpalno vrtino se namesti potopna črpalka. Izvedba sistema voda-voda 
brez ponorne vrtine ni dopustna zaradi negativnih vplivov na količinsko stanje podzemne vode 
(nižanje gladine). 
 
Ob zemeljskih izkopih in gradnji vrtin so možni posredni vplivi na podzemno vodo v primeru izrednih 
dogodkov (onesnaženje tal z gorivi ali mazivi iz delovne mehanizacije). Ob upoštevanju vseh 
predpisanih standardov za vzdrževanje mehanizacije, je verjetnost takšnih dogodkov majhna. Ob 
vrtanju vrtin je možno prevrtanje plitvih vodonosnikov, pri tem lahko pride do negativnih vplivov na 
kakovost vode v teh vodonosnikih, tako neposrednih kot tudi daljinskih. Vodonosnik je ves čas 
obratovanja (trajni vpliv), zaradi predrtja zemeljskega pokrova, veliko bolj občutljiv na zunanje 
dejavnike (npr. vnos fitofarmacevtskih sredstev in gnojil, v primeru, da leži zajetje na kmetijski 
površini, težkih kovin iz prsti ipd). Stalno nevarnost (daljinski vpliv) predstavlja tudi postavitev 
večjega števila objektov za rabo geotermalne energije na istem vodonosniku, kakor tudi njihova 
globina, potencialno nevarnost pa tudi uporaba kemikalij (sredstev proti zamrzovanju). 
 
Za preprečitev negativnih vplivov na podzemno vodo je treba upoštevati splošne in posebne pogoje za 
vgradnjo geotermalnih toplotnih črpalk, vse večje uvajanje sistemov za izkoriščanje plitve 
geotermalne je treba urediti tudi na zakonodajni ravni. V Sloveniji je evidenca rabe plitve geotermije 
pomanjkljiva, zaradi pomanjkljivega nadzora nad rabo plitve geotermalne energije so možni bistveni 
negativni vplivi na podzemne vode, zaradi česar je vzpostavitev evidence nujna. Zaradi pomanjkanja 
evidence namreč ni nadzora nad medsebojnim vplivom naprav, kakor tudi ne pregleda nad možnimi 
individualnimi vplivi (problematika naleta na zakopane naprave, izlivi tekočin iz izmenjevalcev 
toplote, vplivi na temperaturo tal in podzemne vode, vplivi na smer in gladino podzemne vode).  
 
Skupen vpliv na podzemne vode ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
V AN OVE predvidene tehnologije OVE v prometu nimajo vpliva na podzemne vode (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi uvajanja tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v prometu 
nimajo vpliva na podzemne vode (ocena A). 

8.1.4 Narava 

Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega 
tudi dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Hidroelektrarne imajo negativen vpliv na ohranjanje biotske pestrosti predvsem zaradi izgub habitatov 
vrst in habitatnih tipov vodnih in obvodnih ekosistemov, prekinitve migracijskih poti zaradi ovir v 
strugi vodotokov, spremembe prodonosnosti, poslabšanja kemijskega stanja vode, sprememb v režimu 
vodnega toka in sprememb v dinamiki poplavljanja. Dodaten vpliv je možen tudi zaradi zasedbe 
zemljišč ob izgradnji obvezne spremljajoče infrastrukture. 
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� Hidroelektrarne nad 10 MW 
 
Izgradnja/prenova in obratovanje HE lahko povzroči obsežen neposreden in posreden vpliv na vodne 
in obvodne ekosisteme ter populacije vrst in stanje habitatnih tipov. Vplivi so lahko trajni, neposredni 
in daljinski. V kombinaciji z obstoječimi HE in v primeru izgradnje novih verig HE so možni 
kumulativni in sinergijski vplivi. 
 
Ena najbolj dramatičnih posledic zajezitve vodotokov oziroma postavitve jezovnih zgradb ali ostalih 
ovir (visoki talni pragovi, prodnati zadrževalniki na pritokih) je prekinitev selitvenih poti rib in ostalih 
vodnih organizmov ter razdelitev populacij na več izoliranih, manjših subpopulacij in s tem 
osiromašenje genskega sklada. V primeru postavitve več jezov na vodotoku postanejo populacije še 
bolj razdeljene in ranljive. 
 
Zelo obsežen vpliv imajo akumulacije (Bunn in Arthington, 2002; Čarf, 2016; Rosenberg in sod., 
1997; Walter, 2010). Ojezeritev povzroči trajno izgubo pomembnih vodnih habitatov živali in rastlin 
ter večjih površin običajno naravovarstveno visoko vrednotenih obrečnih habitatnih tipov. Po izgradnji 
akumulacijskega bazena se vrstna sestava v vodotoku in pritokih trajno spremeni. Zmanjšana hitrost 
vodnega toka v akumulaciji povzroči povečano sedimentacijo ter s tem kopičenje organskih in 
anorganskih snovi na dnu akumulacije, zaradi česar se prvotna mozaična struktura spremeni, kar 
posledično vpliva na vrstno sestavo. Spremeni se tudi prodonosnost vodotoka, zaradi česar se lahko 
pojavi potreba po premeščanju proda, kar lahko povzroči kaljenje. Zaradi upočasnjenega vodnega toka 
oziroma daljšega zadrževalnega časa vode se poveča verjetnost evtrofikacije z vsemi možnimi 
negativnimi posledicami (vključno z možnostjo pojava anoksij), poveča se možnost aktivacije v 
sedimentu vezanih, potencialno za ribe strupenih snovi ter sprememb v temperaturi vode t.i. 
thermopeaking, ki lahko vplivajo na populacije vodnih organizmov. Sprememba rečnega vodnega 
habitata v skoraj stoječega najbolj prizadene reofilne vrste rib, ki izgubijo življenjsko okolje. 
Populacije ribjih vrst hitro tekočih voda so zato na območju akumulacije zelo prizadete. Populacije 
ribjih vrst stoječih in počasi tekočih voda oziroma vrst, tolerantnih na spremembe vodnega režima pa 
se povečajo. S spremembo lasnosti vodnega habitata se poveča tudi nevarnost povečanja populacij 
invazivnih tujerodnih vrst rib, ki jim spremenjene razmere še posebej ustrezajo. 
 
Zaradi izgube rečnega in obrečnih habitatov (npr. obrečna vegetacija, prodišča, naravne brežine, 
poplavni gozdovi, mrtvice, rokavi, pritoki, travniški habitati ob rekah…) so lahko zelo prizadete vodne 
in obvodne vrste ptic, sesalci kot so netopirji, vidra in bober, plazilci kot npr. kobranka, belouška in 
močvirska sklednica ter tudi dvoživke, kačji pastirji, hrošči, mehkužci in raki. Zaradi razsežnosti 
posegov in s tem izgub ustreznih habitatov se lahko zmanjša gostota posameznih populacij, možno je 
izumrtje nekaterih lokalnih populacij.  
 
Na območju novonastalih brežin je zaradi utrjenih in tesnjenih brežin ter nihanja višine vode otežen ali 
celo trajno onemogočen razvoj avtohtone obrežne vegetacije.  
 
Akumulacija poleg fizičnega uničenja vodnih in obvodnih habitatov lahko zaradi spremembe nivoja 
podzemne vode predstavlja veliko nevarnost za suhe nižinske travnike in tudi druge ogrožene 
habitatne tipe izven območja stalne ojezeritve (daljinski vpliv).  
 
Med izgradnjo akumulacije (izkop proda, širitev struge) so fizično uničena ali prizadeta tudi obstoječa 
drstišča. Po izgradnji akumulacij ostanejo odrasle ribe nekaterih vrst še nekaj časa v akumulaciji, 
postopoma pa zaradi potopljenih drstišč izginejo.  
 
Negativen vpliv obsežne akumulacije je možen tudi na migratorne vrste sesalcev (npr. volk, medved, 
jelen, srnjad, divji prašič), ki za prečkanje izbirajo plitkejše predele vodotokov.  
 
Poleg sprememb zaradi zajezitve, imajo lahko velik negativen vpliv na živalske in rastlinske vrste ter 
habitatne tipe tudi ostale ureditve, ki so potrebne za obratovanje HE (npr. rekonstrukcija cest, 
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izgradnja daljnovodov, protipoplavni ukrepi) in ureditve območja ob akumulaciji (npr. rekreacijske 
poti, športna raba vodnih površin ipd.).  
 
Lokacije oz. območja HE nad 10 MW so prikazane na karti v prilogi 2. 
 
 
Specifični vplivi HE 
 
OPOZORILO: V nadaljevanju izpostavljamo specifične vplive za posamezne HE. Natančnejših vplivov 
na vrste in habitatne tipe ter povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti brez projektnih 
rešitev in meje posega ni možno podati. V primeru, da je bila celovita presoja vplivov na okolje že 
izvedena, jo v nadaljevanju povzemamo. 
 
Prenova HE na reki Dravi 

• HE Formin 

Predvidena je prenova HE – povečanje moči v okviru sedanjih gabaritov objektov. Poseganje v strugo 
vodotoka ni predvideno. Negativni vplivi so možni v času gradnje (predvsem zaradi kaljenja vode in 
povečane obremenjenosti okolja s hrupom) in so omejeni na območje obstoječe hidroelektrarne. 
Dodatnih vplivov na povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti zaradi povečanja moči 
HE ne bo. 
 
Dokončanje verige HE na Spodnji Savi 

• HE Brežice 

Uredba o DPN za območje HE Brežice je bila sprejeta leta 2012 (Uradni list RS, št. 50/12, 69/13), 
okoljevarstveno soglasje pa je bilo izdano leta 2014 (št. 35402-4/2013-48, 7. 2. 2014). 
 
V Okoljskem poročilu (Geateh d.o.o., 2011) je bilo ugotovljeno (in kasneje v okviru presoje vplivov 
na okolje tudi potrjeno), da bo zaradi razsežnosti predvidenih posegov in s tem izgub ustreznih 
habitatov v prihodnje verjetno opaziti zmanjšanje gostote posameznih populacij vrst. Najbolj obsežne 
vplive bo imela akumulacija, saj bodo potopljene velike površine naravovarstveno visoko vrednotenih 
habitatnih tipov. Po izgradnji akumulacijskega bazena za HE Brežice se bo vrstna sestava ribjih združb 
v vodotokih na območju DPN trajno spremenila. Ocenjeno je bilo, da bo uničenje nekaterih 
pomembnih habitatov (gramoznica Vrbina, gozd na območju izlivnih delov potokov Močnik in Struga, 
reka Sava) zelo negativno vplivalo na nekatere populacije prostoživečih živali, zato so bili načrtovani 
obsežni omilitveni ukrepi kot npr. zasaditev gozdnih površin, vzpostavitev območja s suhimi travniki, 
postavitev gnezdilnih splavov, ureditev gnezdišč za vodomca in malega martinca,… Vpliv na naravo 
je bil ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 

• HE Mokrice 

Uredba o DPN za območje HE Mokrice je bila sprejeta leta 2013 (Uradni list RS, št. 69/13), 
okoljevarstveno soglasje še ni bilo izdano.  

V Okoljskem poročilu za DPN HE Mokrice (Geateh d.o.o., 2013) je bilo ugotovljen velik vpliv na 
naravo in populacije vrst. Zaradi izgradnje HE bo delno uničena tudi mrtvica Prilipe, ki ima velik 
naravovarstveni pomen in je habitat velikega števila zavarovanih in ogroženih vrst. Velik negativni 
vpliv, predvsem na ptice, bo predstavljala tudi izgradnja novega daljnovoda, ki je načrtovana na 
območju Jovsov in Dobrave. Zaradi obsežnih negativnih vplivov na naravo so bili za zmanjšanje 
negativnih vplivov na biodiverziteto predvideni sledeči izravnalni ukrepi: odstranitev invazivk, 
vzpostavitev ugodnejših ekoloških razmer za avtohtone vrste rib, močvirske sklednice, bobra, vodnih 
rastlin in invertebratov v mrtvici Prilipe, renaturacija reke Sotle in renaturacija obstoječe regulirane 
struge Gabrnice na odseku od izliva do Zatoka. Predvidena je bila tudi izvedba obsežnih omilitvenih 
ukrepov, kot npr. vzpostavitev mirnih območij, prilagoditev rečnega dna Krke, drča za prehajanje 
vodnih organizmov, izvedba obvodne struge oz. vzdrževanje gladine zajezitve HE na koti sedanje 
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gladine izliva Krke v Savo, vzpostavitev suhih travišč v površini cca 39 ha in cca 37 ha obrežne 
vegetacije, postavitev splava – gnezdišča za ptice, ureditev gnezdišč za vodomca, malega martinca in 
malega deževnika, preprečitev preobsežnega dviga nivoja podzemne vode, zasaditev brežin 
akumulacije z obrežno vegetacijo, ureditev habitata za hrošča Bombidion freiebi in Lyonichus 
quadrillum, … Vpliv na naravo je bil ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena C).  

Po potrditvi DPN je bilo na območju DPN za HE Mokrice opredeljeno novo Natura 2000 območje 
pPOO Spodnja Sava. V okviru presoje vplivov na okolje v postopku pridobitve okoljevarstvenega 
soglasja bo treba presoditi vplive posega tudi na varstvene cilje tega novega območja. 

 
Izgradnja HE na srednji Savi 
 
Obravnavani odsek reke Save je razgiban vodotok, kjer je še omogočena naravna hidrodinamika in z 
njo povezano tvorjenje raznolikih struktur v strugi. V strugi so pogosta prodišča, pojavljajo se tudi 
posamezne skalne rebri predvsem ob robu struge, brzice in erodirane prodne stene. S takšnimi 
lastnostmi Sava predstavlja mozaik ohranjenih ekosistemov, ki jih naseljujejo zavarovane vrste živali 
in zavarovanih habitatnih tipov. Te vrste in habitatni tipi so življenjsko vezani na procese, ki potekajo 
po naravni poti delovanja rečne hidrodinamike premeščanja plavin. Tako nastajajo ustrezne strukture, 
ki so pomembna drstišča zavarovanih vrst rib, med katerimi izstopajo sulec (Hucho hucho), platnica 
(Rutilus pigus) in blistavec (Leuciscus sonffia) (seznam vrst rib in obloustk je naveden v poglavju 
5.1.4 Narava) ter gnezdišča na golih prodnih sipinah ter erodiranih stenah (v obliki gnezdilnih sten), 
kjer gnezdijo zavarovane vrste ptic breguljka (Riparia riparia), vodomec (Alcedo atthis), mali 
martinec (Actitis hypoleucos) in mali deževnik (Charadhus dubius). Ohranjena naravna vodna 
dinamika ter naravne združbe ter velika pestrost habitatov in vrst so razlog za izjemen naravovarstveni 
pomen tega območja (Smernice ZRSVN, maj 2014; Mnenje ZZRS, 12. 12. 2016). 
 

• HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol 

Vlada RS je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta 
za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Dodatno je Vlada 5. 3. 2014 sprejela sklep, 
da se hidroelektrarne na območju srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije na tem delu vodnega telesa reke Save (Uradni list RS, št. 121/04, 
83/06, 76/11 in 20/13), v prostor umestijo z DPN za hidroelektrarno Suhadol, hidroelektrarno Trbovlje 
in hidroelektrarno Renke. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo je skladno s 
tem sklepom 26. 3. 2014 pripravil pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za 
hidroelektrarne na litijskem odseku reke Save. Okoljska poročila za HE Renke, HE Trbovlje in HE 
Suhadol po nam znanih podatkih še niso bila izdelana. 
 
Vzdolž srednje Save se pojavljajo naravovarstveno pomembni rečni in obrečni HT ter 
ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste, kot je to podrobneje navedeno v besedilu zgoraj, pod 
naslovom »Hidroelektrarne nad 10 MW«. Sulec se na tem delu reke Save pojavlja redko. Območje 
vodotoka predstavlja pomemben habitat mnogim zavarovanim in ogroženim vrstam rib, kot npr. 
podusti, mreni, ogrici, blistavcu, babici, pisanki, navadnemu globočku ter obloustki donavskemu 
potočnemu piškurju. V reki Savi pri Trbovljah se pojavlja tudi zavarovan rak koščak. Zaradi verige 
HE na Savi bo vpliv kumulativen in sinergijski. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih 
habitatov je možno zmanjšanja gostote posameznih populacij vrst predvsem vodnih organizmov – 
vpliv posega bo negativen.  
 

• HE na litijskem delu srednje Save 

Vlada RS je 5. 3. 2014 sprejela sklep, da se hidroelektrarne na območju litijskega dela srednje Save, 
določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega 
telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13), v prostor 
umestijo z DPN za hidroelektrarne na litijskem odseku reke Save. Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direktorat za energijo je skladno s tem sklepom 26. 3. 2014 pripravilo pobudo za pripravo 
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državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na litijskem odseku reke Save. Okoljska poročila za 
HE na srednji Savi po nam znanih podatkih še niso bila izdelana. 
 
Vpliv izvedbe HE bo prisoten na naravovarstveno pomembne rečne in obrečne HT ter 
ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste, ki so prisotni vzdolž obravnavanega odseka reke 
Save, kot je to podrobneje navedeno v besedilu zgoraj, pod naslovom »Hidroelektrarne nad 10 MW«. 
Sulec je pogost na odseku Save od Medvod do Kresnic, dolvodno pa se pojavlja redko (Sušnik Bajec 
in sod., 2016). V primeru izvedbe velikih HE na odseku gorvodno od Litije bo lahko negativen vpliv 
na sulca velik, pa tudi na nekatere druge ogrožene in zavarovane vrste kot npr. na podust, mreno, 
ogrico, blistavca, babico, pisanko, navadnega globočka in donavskega potočnega piškurja. Zaradi 
verige HE na Savi bo vpliv kumulativen in sinergijski. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub 
ustreznih habitatov je možno zmanjšanja gostote posameznih populacij vrst ali celo izumrtje nekaterih 
lokalnih populacij, predvsem vodnih organizmov – vpliv posega bo negativen.  
 

• HE na ljubljanskem delu srednje Save 

Sklep Vlade RS za umestitev DPN za hidroelektrarne na ljubljanskem delu reke Save je bil sprejet 
5. 3. 2014, 26. 3. 2014 pa je bila pripravljena pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za 
hidroelektrarne na ljubljanskem odseku reke Save.  
 
Na obravnavanem odseku je načrtovana gradnja verige hidroelektrarn. Zaradi relativno dobro 
ohranjenega rečnega habitata se na odseku pojavlja večje število ogroženih in zavarovanih vrst. V 
nadaljevanju izpostavljamo sulca, na katerega je po našem mnenju zaradi izgradnje hidroelektrarn 
možen zelo velik negativen vpliv, hkrati pa lahko pričakujemo podoben negativen vpliv tudi na ostale 
vrste rib, ki so vezane na hitro tekoče vode. 
 
Sulec (Hucho hucho) je ribja vrsta, ki v Sloveniji živi predvsem v porečju Save, populacije v Muri in 
Dravi pa so izredno majhne. Obravnavani odsek predstavlja osrednje območje populacije sulca v Savi, 
kjer sulec živi od sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke do sotočja z Mirno. Do Medvod so njegove 
populacije majhne. Od Medvod do Litije so njegove populacije najštevilčnejše, od Litije do sotočja z 
Mirno pa se sulec zopet pojavlja redko. Dolvodno od sotočja z Mirno na ozemlju Slovenije sulec ne 
živi več (Zabric, 2008; Sušnik Bajec in sod., 2016). 
 
Zaradi upadanja populacij sulca v slovenskih vodotokih se izvajajo varstveni ukrepi, od katerih so 
najpomembnejši ukrepi za ohranitev življenjskega prostora sulca. Kvaliteten in dovolj velik življenjski 
prostor, ki nudi pogoje za življenje sulca v vseh fazah njegovega življenja je osnova, brez katere so vsi 
ostali ukrepi neučinkoviti. Ukrepi so: 

- prenehanje onesnaževanja rek in potokov,  
- prenehanje urejanja rečnih strug na nesonaraven način,  
- restavracija in renaturacija uničenih življenjskih prostorov. 
 

Onesnaženost vode je v preteklosti gotovo povzročila izumiranje sulca na določenih odsekih rek in 
potokov v Sloveniji. Primer je močno zmanjšanje populacij sulca v srednji in spodnji Savi zaradi 
odplak premogovniške industrije. Od devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji opazen trend 
izboljšanja kvalitete vode, kar daje ugodno osnovo za varstvo sulca. Kljub temu ostajajo še nesanirana 
posamezna močna točkovna onesnaženja (industrija, kanalizacija) in še posebej problematična 
netočkovna onesnaženja (kmetijstvo).  
  
Nesonaravne vodnogospodarske ureditve rek in potokov so morda največji razlog za krčenje areala in 
zmanjšanje populacij sulca. Nesonaravne ureditve so: izravnavanje struge, utrjevanje dna in brežin, 
betoniranje in polaganje kamnitih oblog v poravnani obliki, odstranjevanje obrežne vegetacije in 
postavljanje za ribe neprehodnih vodnih pregrad. Uporaba t.i. trde regulacije pomeni veliko 
spremembo hidroloških pogojev v strugi, s tem povezanih sprememb v fizikalnih in kemijskih 
lastnostih vode, odsotnost ustreznih usedlin, počivališč, skrivališč in drstišč. Take regulacije ne nudijo 
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pogojev za življenje sulca, sploh pa ne za njegove najobčutljivejše življenjske faze (ikre, zarod, 
mladice, drstnice).  
 
Posebej problematična je fragmentiranost habitatov z visokimi vodnimi pregradami, ki je posledica 
izgradnje neprehodnih vodnih pregrad. V Sloveniji so skoraj vse visoke vodne pregrade za ribe 
neprehodne. Na podlagi analize razširjenosti sulca je bilo ugotovljeno, da so ravno neprehodne vodne 
pregrade in velike akumulacije verjetno glavni razlog za to, da sulec ni več razširjen po svojem 
prvotnem arealu.  
 
Zaradi spremembe habitata (akumulaciji Mavčiče in Medvode) sulec na tem odseku ne živi več, na 
celotnem območju od sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke do Medvod pa so populacije sulca 
majhne. Za ohranitev populacije sulca nad Kranjem bi bilo treba postaviti prehode za ribe na 
Majdičevem jezu, pri HE Mavčiče in HE Medvode. S tem bi ponovno vzpostavil stik med populacijo 
nad Kranjem in vitalno populacijo, ki živi pod HE Medvode. Za povezanost celotne populacije sulca v 
Savi je treba zgraditi prehode na že obstoječih pregradah HE Vrhovo in HE Boštanj. Ta povezava bi 
dala možnost za ohranitev populacije predvsem podusti in s tem tudi sulca v srednji Savi.  
 
V Savi Bohinjki je prvotni areal sulca zmanjšan zaradi jezu HE Soteska, celotna populacija Save 
Bohinjke pa je s Cajhnovim jezom ločena od populacije v Savi. Na jezom HE Soteska so sulca umetno 
repopulirali. Za ohranitev populacije sulca nad HE Soteska in z vzpostavitvijo ponovne povezave 
populacij Save Bohinjke in Save je treba postaviti prehod za ribe na jezu HE Soteska in Cajhnovem 
jezu.  
 
V Poljanski Sori živi sulec le do jezu mHE Jelovčan, po toku navzgor, kjer je živel včasih pa ga ni 
več. Populacije sulca Poljanske Sore so s Puštalskim jezom ločene od populacij v Sori. Jez pri 
Goričanah pa onemogoča povezavo populacij Sore in Save. V Selški Sori sulec verjetno ni živel 
nikoli. Za ohranitev populacij sulca Poljanske Sore in Sore je treba s postavitvijo funkcionalnega 
prehoda za ribe na jezu pri Goričanah ponovno vzpostaviti povezavo s populacijami v Savi. 
Fragmentirane populacije je treba zopet povezati, kar je možno le z bodisi odstranitvijo 
nefunkcionalnih jezov oziroma s postavitvijo funkcionalnih prehodov za ribe na neprehodnih jezovih: 
mHE Jelovčan, Poljanškov jez, HE Fužine, jez Fužine, mHE Demšar in Koreninovec.  
 
Tudi populacije sulca porečja Ljubljanice so ločene od populacij sulca v Savi. Na jezu mHE Fužine je 
treba ponovno vzpostaviti že zgrajen prehod za ribe, na jezu mHE Vevče pa je treba tak prehod 
zgraditi.  
 
Do podobnih ugotovitev so prišli tudi raziskovalci Zavoda za ribištvo RS (Sušnik Bajec in sod., 2016), 
ki so na podlagi zbranih podatkov izdelali tudi karto ukrepov za izboljšanje stanja na območju srednje 
Save. 
 
V Savi od Medvod do Kresnic je ena najštevilčnejših in najvitalnejših populacij sulca, obenem pa se 
na tem odseku v Savo izlivajo še reke in potoki, prav tako pomembni za to vrsto (Sora, Gameljščica, 
Kamniška Bistrica in Ljubljanica) (Zabric, 2008). Gradnja HE na tem območju je torej v nasprotju z 
varstvenimi cilji za ohranitev te redke, ogrožene, a karizmatične ribje vrste, živeče le v srednjih in 
zgornjih tokovih rek donavskega povodja, hkrati pa je problematična tudi za druge, predvsem reofilne 
vrste rib, ter tudi druge vodne organizme, ki so vezani na čisto, hitro tekočo in s kisikom bogato vodo. 
 
Ocenjujemo, da je zaradi obsežnih vplivov na zavarovane in ogrožene vrste lahko vpliv izvedbe HE na 
ljubljanskem delu srednje Save velik. Enega od prvih poskusov revitalizacije porečja, kjer so v praksi 
uporabljene tehnične rešitve za ponovno vzpostavitev celovitosti habitata, predstavlja Life projekt 
Vzpostavitev prehodnosti pritokov Donave za sulca (Re-opening the Danube tributaries for the rare 
Danube salmon), cit. 15. julij 2016: http://ec.europa.eu/environment/ nature/natura2000/ 
management/gp/rivers/01case_hucho.html. V projektu niso podane rešitve glede ohranjanja habitata 
sulca, predlog ukrepov za izboljšanje obstoječega stanja na območju srednje Save pa je bil podan v 
okviru ciljnega raziskovalnega programa (CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer v študiji z 
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naslovom »Izdelava strokovnih podlag za ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje 
Save« (Sušnik Bajec in sod., 2016). 
 
Vzdolž srednje Save se pojavljajo naravovarstveno pomembni rečni in obrečni HT ter 
ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste. Zaradi izgradnje verige HE bo vpliv kumulativen in 
sinergijski. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih habitatov bo prišlo do zmanjšanja 
gostote posameznih populacij vrst ali celo do izumrtja nekaterih lokalnih populacij predvsem vodnih 
organizmov. 
 
Potencialna energetska raba reke Mure 

Na območju reke Mure je v izdelavi državni prostorski načrt za hidroelektrarno Hrastje Mota. V 
Pobudi za državni prostorski načrt (Urbis d.o.o., januar 2012) je omenjenih več idejnih rešitev HE, in 
sicer idejne rešitve HE na mejni Muri (idejna rešitev od Ceršaka do Sladkega vrha in idejna rešitev v 
območju Gornje Radgone) ter idejne rešitve HE na notranji Muri gorvodno od Veržeja (varianta z eno 
in varianta z dvema elektrarnama).  
 
Priprava državnega prostorskega načrta za HE Hrastje Mota na Muri je v fazi izdelave okoljskega 
poročila na osnutek DPN. Ker okoljsko poročilo še ni dokončano, v nadaljevanju povzemamo 
ugotovitve Strokovnih podlag za obravnavo HE na Muri. 
 
VGB Maribor je oktobra 2010 izdelal Strokovne podlage za obravnavo HE na Muri, v sklopu katere je 
bila vključena tudi inventarizacija vrst ter popis HT. Ugotovljeno je bilo, da se na območju »mejne« 
(od Ceršaka do Gornje Radgone) in »notranje« Mure (od Gornje Radgone do Veržeja) pojavljajo 
habitatni tipi, zavarovani z Uredbo o habitatnih tipih in da je območje floristično zelo pestro, še 
posebej pa izstopa območje »notranje« Mure. Na obeh odsekih Mure je bilo evidentirano tudi večje 
število zavarovanih in ogroženih živalskih vrst. V Strokovnih podlagah je bila izražena bojazen, da bo 
večina tipičnih rečnih vrst izgubila svoj habitat v počasnem odseku reke (pred zajezitvijo). Za omilitev 
negativnih vplivov je bila predlagana izvedba obvodne struge oziroma ohranitev obstoječe struge in 
voda po kanalu speljana do strojnice. Ocenjeno je bilo, da bo več kot en objekt HE zelo težko umestiti 
v prostor brez posledic zaradi prevelike izgube habitata vrst. Avtorji ocenjujejo, da bi bilo zato najbolj 
smiselno načrtovanje enega objekta čim bolj gorvodno ob reki Muri, izvedba HE na območju 
»notranje« Mure pa ni sprejemljiva zaradi poseganja v habitate zavarovanih in ogroženih vrst, tudi 
takih, ki imajo na tem odseku Mure več kot polovica areala razširjenosti (npr. navadna česnovka 
(Pelobates fuscus). Opozorjeno je bilo tudi, da obstoječi podatki o pojavljanju vrst na območju za 
natančno oceno vpliva niso zadostni. 
 
Ne glede na zgoraj omenjeno, v AN OVE ni navedeno v kakšnem obsegu in na kakšen način naj bi 
bila izvedena hidroenergetska izraba reke Mure, pač pa je predviden le obseg tehničnega potenciala. 
Obravnava vplivov in usmeritev za nadaljnje načrtovanje se v Okoljskem poročilu zato nanaša na 
potencialni odsek na Muri (mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji 
Muri) in obravnavani potencial (0–53 MW). 
 
Mura je ena redkih vodotokov v Sloveniji, ki ima ohranjene bistvene naravne značilnosti in ki še ni 
spremenjena zaradi izgradnje hidroelektrarn. Na širšem območju reke Mure so ohranjeni številni 
habitati (npr. stranske struge, mrtvice, depresije, poplavni gozdovi in vlažna travišča), ki nudijo 
redkim in ogroženim vrstam rastlin in živali primeren življenjski prostor. Na območju vodnega 
sistema Mure se pojavljajo vrste ptic, netopirjev, sesalcev, dvoživk, hroščev, kačjih pastirjev, nočnih 
metuljev itd., ki jim Mura predstavlja ključni habitat v severovzhodni Sloveniji, ali celo na ozemlju 
Slovenije.  
 
Vpliv izvedbe HE na Muri ne bo omejen samo na območje HE, pač pa bo prisoten na celotnem 
vodnem sistemu Mure s poplavnim območjem ter območju, na katerem bo izgradnja elektrarn vplivala 
na nivo podzemne vode. V Avstriji je na glavni strugi reke Mure zgrajenih 34 velikih HE, na pritokih 
Mure pa še 31 manjših. Že zgrajene HE imajo vpliv tudi na slovenskem ozemlju, ki se kaže predvsem 
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kot erozija dna, sprememba nivoja podzemne vode in poplavnih območij. V primeru izgradnje HE na 
slovenskem odseku Mure bodo prisotni kumulativni, lahko tudi sinergijski vplivi. 
 
Druge HE 

• HE Moste 2, 3 

Na HE Moste bi bilo treba za dosego 27 MW izvesti sledeče posege: nov vtočni objekt, tunel, 
vodostan, strojnica z dvema agregatoma (HE Moste II). Za kompenzacijo pretokov bi bil potreben 
dolvodni kompenzacijski bazen s pregrado in manjšo strojnico (HE Moste III) ter prelivnimi polji. V 
sistemu bi ostala obstoječa pregrada z akumulacijo, kjer bi bilo izvedeno povišanje kote zajezitve z 
dograditvijo zapornic na prelivnih poljih. 
 
Izvedba projekta HE Moste na način, kot je predviden za doseganje 27 MW, bi lahko imela obsežen 
negativen vpliv na naravo, saj je poseg predviden na območju mokrišč, ki so habitat velikega števila 
ogroženih in zavarovanih vrst. V AN OVE ni opredeljeno, katera dela bi se v okviru obnove in 
instalacije lahko izvedla, obravnavan tehnični potencial obnove oz. doinštalacije pa je od 0–27 MW. V 
okviru HE Moste so sprejemljiva le dela v obsegu, ki ne bo v nasprotju z režimom in varstvenimi cilji 
zavarovanih območij s statusom ohranjanje narave, kar pa se bo natančneje ugotavljalo na naslednjih 
ravneh presoje sprejemljivosti posega. Natančen vpliv posegov bo ocenjen v sklopu celovite presoje 
sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana ali posega, vendar obstaja velika verjetnost, da bodo 
potrebni obsežni omilitveni ukrepi.  
 

� Male hidroelektrarne 

Vplivi izgradnje in obratovanja mHE so podobni vplivom, ki jih imajo HE z višjo močjo (opisani 
zgoraj), le da so negativni vplivi navadno manjšega obsega. Izgradnja mHE lahko privede do 
neposrednega uničenja vodnih in obvodnih habitatov ter prekinitev prehodnosti vodotokov za vodne 
organizme. Pri obratovanju mHE je najbolj problematičen prevelik odvzem vode iz vodotoka v času 
nizkih pretokov (zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok) in negativen vpliv postavitev 
neprehodnih ovir v vodotok – jezov (prekinitev prehodnosti za ribe in druge vodne organizme). V 
primeru postavitve več mHE zaporedno so možni kumulativni in sinergijski vplivi. Vpliv na vodne in 
obvodne organizme je trajen, neposreden in daljinski, možen je vpliv na povezanost populacij in 
biotsko raznovrstnost območja. 
 
Obstoječe mHE ter pregrade nekdanjih mlinov in žag že v obstoječem stanju zaradi večinoma 
neustrezno urejenih objektov v veliki meri preprečujejo migracijo vodnih organizmov in poslabšujejo 
življenjske pogoje na vodo vezanim organizmom. Ocenjujemo, da bi primerna ureditev obstoječih 
objektov lahko pozitivno vplivala na doseganje ciljev za naravo, hkrati pa prispevala tudi k doseganju 
ciljev AN OVE.  
 
Za potrebe posodobitve AN OVE je izdelana študija Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektratrn 
z vidika varstva varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). Lokacije obstoječih (vir: Geoportal 
ARSO, 2015) in potencialnih novih mHE (projektno že opredeljene potencialne nove mHE – vir: IBE, 
2007 ter obstoječe pregrade – vir: Zavod za ribištvo RS in Inštitut za vode RS) so bile pregledane na 
podlagi poseganja v območja z naravovarstvenim statusom in ostala naravovarstveno pomembna 
območja. Upoštevajoč Splošne smernice za uporabo malih hidroelektrarn v alpski regiji (Alpska 
konvencija. Platforma za upravljanje voda v Alpah, 2011) so v študiji lokacije obstoječih in 
potencialnih mHE uvrščene v 4 kategorije: 0 – izločitev ali prepoved umeščanja, 1 – najmanj 
primerno, 2 – manj primerno, 3 – primerno. Na podlagi ugotovitev so podani ukrepi, ki so v 
Okoljskem poročilu navedeni tudi v poglavju 10.2.4. Rezultati študije so: 
• Analiza lokacij obstoječih mHE: Iz rezultatov študije je razvidno, da se večina obstoječih mHE 

nahaja na lokacijah, označenih s kategorijo 1 – najmanj primerno (64 %). Manjši delež lokacij 
obstoječih mHE je uvrščenih v kategorijo 2 – manj primerno (8 %), skoraj 30 % pa v kategorijo 3 
– primerno. Štiri mHE se nahajajo na območju, ki je označeno s kategorijo 0 – izločitev.  
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• Analiza potencialnih novih mHE: 4 % potencialnih lokacij obstoječih pregrad na vodotokih in 
projektno že opredeljenih mHE se nahaja na območjih, kjer obstoječa zakonodaja prepoveduje 
umeščanje objektov za hidroenergijo (kategorija 0 – prepoved umeščanja). 55 % lokacij je 
uvrščenih v kategorijo 1 – najmanj primerno, 10 % lokacij v kategorijo 2 – manj primerno in nekaj 
več kot 31 % v kategorijo 3 – primerno.  

 
Skupen vpliv izkoriščanja energije vode na povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti 
ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, pod pogojem, da se v fazi načrtovanja 
in sprejemanja planov in projektov upošteva vse potrebne omilitvene ukrepe, ki bodo zagotovili 
ohranitev biotske raznovrstnosti na območju.  
 
Sončna energija 
Možne negativne vplive pričakujemo v primeru, da bi se solarni sistemi nameščali na nepozidana 
zemljišča. Večje negativne vplive na naravo pričakujemo v primeru umeščanja na območja 
naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in območja z naravovarstvenim statusom. Umeščanje 
solarnih sistemov v naravno okolje pomeni trajno izgubo habitata in habitatnega tipa na območju 
stojišč in spremembo lastnosti habitatov (predvsem stopnje osončenosti, v primeru fiksnih panelov pa 
tudi količine padavin) pod solarnimi paneli. Možni so tudi negativni vplivi na povezanost populacij 
vrst (predvsem v primeru poseganja v gozd) in biotsko pestrost območij (trajen in neposreden vpliv). 
Negativnim vplivom na naravo se je možno izogniti z montažo infrastrukture na obstoječe objekte, na 
degradirana območja in na ostala območja z zmanjšano naravovarstveno vrednostjo.  
 
Vetrna energija 
Vpliv na floro, favno in območja z naravovarstvenim statusom imajo lahko majhne vetrne elektrarne 
(posamične vetrnice), ki se jih v prostor umešča na občinski ravni z OPN in OPPN (lokacije teh z AN 
OVE niso predvidene), kakor tudi vetrne elektrarne z večimi vetrnicami (lokacije teh so predvidene z 
AN OVE). Ugotovljeno je, da so škodljivi učinki posamične vetrnice manjši, vpliv pa je navadno 
lokalno omejen. Vetrne elektrarne z več vetrnicami imajo navadno večji in daljinski vpliv. Dodaten 
vpliv je možen tudi zaradi zasedbe zemljišč ob izgradnji obvezne spremljajoče infrastrukture. 
 
Škodljivi učinki vetrnih elektrarn se lahko kažejo predvsem pri pticah, netopirjih ter velikih zvereh 
(volk, ris in medved), in sicer pri prvih dveh skupinah predvsem zaradi možnih trkov z rotorjem, pri 
netopirjih tudi zaradi barotravme, pri velikih zvereh pa zaradi možne fragmentacije strnjenih gozdnih 
sestojev in preprečitve migracije bolj plašnih zveri (volk, ris). Ti vplivi lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na zmanjšanje populacij nekaterih vrst oziroma v primeru redkih in ogroženih vrst tudi na 
izgubo celotne populacije ter posledično na manjšo biotsko raznovrstnost širšega območja. Zaradi 
potencialnih negativnih vplivov postavitve vetrnih elektrarn na ptice, netopirje in velike zveri je 
odločilnega pomena pravilen izbor makro in mikro lokacije (območja vetrne elektrarne in stojišč 
posameznih vetrnic), ki je za te živalske skupine kar najmanj moteča. Vetrne elektrarne morajo biti 
postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo stanja ohranjenosti populacij ptic, 
netopirjev in velikih zveri.  
Vetrne elektrarne lahko povzročijo večje negativne vplive na ptice in netopirje, in sicer zaradi trkov z 
rotorjem vetrnice, vznemirjanja (zaradi vrtenja rotorja, ki povzroča določene svetlobne in zvočne 
efekte, kot tudi vznemirjanje ob prisotnosti vzdrževalcev) ali zaradi oviranja na preletnih poteh. Še 
posebej v primeru, ko park vetrnih elektrarn sestavlja veriga tesno postavljenih vetrnih elektrarn, lahko 
to pomeni pomembno oviro za ptice in netopirje. Ovira jih lahko preusmeri med potjo na 
prehranjevališče, gnezdišče, prezimovališče, ipd. (Smernice EU za razvoj vetrne energije v skladu z 
naravovarstveno zakonodajo EU, 2011). 
 
Najbolj pogosti vplivi vetrnih elektrarn na ptice so: 
- Trki: Čeprav se rotor (elisa) na stolpu vetrnice vrti dokaj počasi, se mu nekatere ptice ne morejo 

izogniti. Pri tem je treba upoštevati, da je obodna hitrost vrtenja ob osi res majhna, na koncu kraka 
rotorja pa že bistveno večja. Tendenca razvoja vetrnih elektrarn gre v smeri povečevanja vetrnic in 
s tem tudi obodnih hitrosti lopatic. Poleg trkov z rotorji se ptice zaletijo tudi v same stebre in 
električne žice, a ta nevarnost je bistveno manjša od nevarnosti trka z rotorjem. 
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- Vznemirjanje: Vznemirjanje lahko iz območja prežene bolj občutljive vrste ptic. V kolikor lahko 
ptice v bližini najdejo dovolj dobra nadomestna območja, je vpliv majhen, v nasprotnem lahko 
povzroči trajno zmanjšanje populacij. Pri tem gre lahko za vznemirjanje zaradi vrtenja rotorja, ki 
povzroča določene svetlobne in zvočne efekte, kot tudi vznemirjanje ob prisotnosti vzdrževalcev. 
Obe obliki vznemirjanja sta stalni. Največje je vznemirjanje v času gradnje, ki pa je le začasno. 

- Oviranje: Še posebej v primeru, ko vetrno elektrarno sestavlja veriga tesno postavljenih vetrnic, 
lahko to pomeni pomembno oviro za ptice v prostoru. Ovira jih lahko preusmeri med potjo na 
prehranjevališče, gnezdišče, prezimovališče, ipd. Da se oviri izognejo, ptice izberejo daljšo pot, ki 
je lahko tudi manj ugodna kar se tiče izkoriščanja zračnih tokov. Spremembe poti pri nekaterih 
vrstah imajo lahko le minimalen vpliv, pri drugih se lahko zaradi tega zmanjša gnezditveni uspeh.  

- Izguba habitata: Z umestitvijo vetrne elektrarne v okolje se spremeni habitat za vrste, ki tam živijo. 
Vpliv na nekatere vrste je lahko neznaten, na druge velik. 

 
Vetrne elektrarne imajo lahko negativen vpliv tudi na netopirje. Možnost trka dodatno povečuje 
pojavljanje žuželk, ki predstavljajo netopirjem hrano, v bližini vetrnic (Ahlen, 2003). Netopirji so 
posebej izpostavljeni nevarnostim trkov med potovanji na dolge razdalje, saj zaradi varčevanja z 
energijo ne uporabljajo eholakacije (Keeley in sod., 1999). Negativen vpliv na netopirje je možen tudi 
zaradi barotravme, ki jo lahko povzroči hitro zmanjšanje zračnega pritiska v bližini vrtečih se krakov 
vetrnic. 
 
Tabela 21: Pregled možnih vplivov na netopirje (Smernice EU za razvoj vetrne energije v skladu z 
naravovarstveno zakonodajo EU, 2011) 

 
 
Postavitev vetrnih elektrarn na sklenjena gozdna območja ima lahko velik vpliv na velike zveri. 
Tovrstni veliki gozdni kompleksi v južnem delu Slovenije (predeli notranjskega in Goteniškega 
Snežnika, Kočevskega Roga ter Trnovskega gozda). Trasa vetrnic z vplivnim območjem lahko trajno 
zmanjša bivalni prostor živalskim vrstam in prepreči migracijo nekaterim bolj plašnim zverem (volk in 
ris). Volku in risu bi poseg do približno 500 m od stojišča vetrne turbine predstavljal izgubo bivališč in 
v manjši meri prehranjevalnega okolja (do približno 100 m od stojišč). Manj plašne velike zveri 
(medved) bi se območju vetrnic izogibale, a ne v taki meri, da bi bila migracija preprečena. Zapiranje 
koridorjev velikih zveri bi lahko trajno onemogočilo prehajanje osebkov med posameznimi 
populacijami. Degradacija gozdnega prostora pomeni v prvi vrsti povečan pritisk živali na bolj 
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poseljena območja in posledično povečan pritisk na dovoljeni in nedovoljeni odstrel ter splošno 
povečanje negativnega odnosa do velikih zveri. Ohranjanje koridorjev velikih zveri je dolgoročno 
pomembna naravovarstvena naloga, saj omogočajo prehajanje osebkov med posameznimi 
populacijami. Povezava med novo nastajajočimi populacijami velikih zveri v širšem alpskem prostoru 
in vitalnimi dinarskimi populacijami je ključna za nadaljnji obstoj velikih zveri v srednjeevropskem 
prostoru. 
 
Posamezna vetrna elektrarna ima manjši vpliv na ogrožene živalske skupine v primerjavi s poljem 
vetrnih elektrarn. Vpliv je kumulativen, v nekaterih primerih lahko tudi sinergijski. 
 
Predlagana potencialna območja vetrnih elektrarn so prikazana na karti v prilogi 2. 
 
Biomasa 
Pomembnejši vir biomase, ki ga predvideva AN OVE, je lesna biomasa gozdov. Poseganje v gozd na 
neustrezen način lahko privede do trajnih izgub habitatnih tipov in habitatov vrst, negativno vpliva na 
populacije vrst, njihove migracije in biotsko pestrost. 
 
Po zakonu o gozdovih se lastninska pravica na gozdovih izvršuje tako, da se poleg proizvodne in 
socialne, zagotavlja tudi njihova ekološka funkcija. Lastnik gozda mora zato gospodariti s svojim 
gozdom v skladu z gozdnogospodarskim načrtom. Pristojne območne enote Zavoda za gozdove 
Slovenije, ki so pooblaščene za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov (GGN), morajo k predlogu 
GGN med drugim pridobiti tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave, ki med pregledom GGN 
ugotavlja, ali so v načrtu upoštevani varstveni cilji ohranjanja narave. Rezultat presoje GGN je načrt, v 
katerem so za gozdna območja z naravovarstvenim statusom predvideni načini gospodarjenja, ki ne 
ogrožajo populacij vrst in biotske raznovrstnosti območij.  
 
Ob obratovanju bioplinarn nastajajo mokri stranski produkti, ki bi v primeru izrednih dogodkov 
(razlitje) ali trajnih okvar oz. poškodb objektov (puščanje) lahko pronicali v tla ali se izlili v vodotoke 
in posledično negativno vplivali na organizme, ki so vezani na vodotoke. Ob upoštevanju vseh 
predpisanih standardov za gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov je verjetnost takšnih dogodkov 
majhna.  
 
Ob vzdržnem gospodarjenju z gozdovi, kot je predviden v z Zavodom RS za varstvo narave 
usklajenimi gozdnogospodarskimi načrti in upoštevanju veljavne zakonodaje, ocenjujemo, da bo vpliv 
izkoriščanja biomase na povezanost populacij in ohranjanje biotske pestrosti nebistven. 
 
Skupen vpliv tehnologij OVE za električno energijo na doseganje cilja je nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov (ocena C26). 
 
 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
V AN OVE je v okviru tehnologije za izkoriščanje geotermalne energije obravnavana neposredna raba 
termalne vode. Tehnološki procesi rabe geotermalne vode se razlikujejo po namenu (balneologija, 
ogrevanje, daljinsko ogrevanje, rastlinjaki) in kompleksnosti. V Sloveniji je prisotna problematika ne 
vračanja termalno izrabljene vode nazaj v vodonosnike. Izrabljena termalna voda se običajno izpušča 

                                                      
26 Opozorilo glede ocenjevanja vplivov velikih HE: Ocena vpliva za velike HE je podana za interval 167–
344 MW in ne za 344 oz. 487 MW. Posamezni projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na 
naslednjem nivoju. Za nekatere projekte je možno, da se niti po izvedbi postopka prevlade druge javne koristi ne 
bodo izvedli ali se bodo izvedli v zmanjšanem obsegu. S sprejetjem AN OVE prevlada druge javne koristi še ni 
dokazana, temveč se bo ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE, 
upoštevajoč odsotnost drugih alternativnih rešitev in možnosti izvedbe ustreznih izravnalnih ukrepov. 
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kar v površinske vode. Najbolj pereč problem takšnih izpustov je dvig temperature vode, ki lahko ima, 
kljub upoštevanju zakonskih določil, negativne posledice na doseganje okoljskih ciljev. Zaradi 
povišanih temperatur so prizadete populacije tistih vodnih organizmov, ki živijo v majhnih 
temperaturnih razponih ali pri nižjih temperaturah, ker se niso sposobne v taki meri prilagajati novim 
temperaturnim režimom kot tiste, ki prenesejo večje temperaturne razpone in katerih populacije bi se v 
novih razmerah še povečale. Takšne razmere nudijo ugodne pogoje za namnožitev alohtonih vrst, ki v 
običajnih razmerah sicer niso invazivne, v spremenjenih pogojih pa lahko postanejo izredno 
kompetitivne (primer vodne solate, tilapije (ribja vrsta) in raka rdečeškarjevca v mrtvici pri Prilipah). 
Hkrati zaradi segrevanja pride do zmanjšane vsebnosti kisika v vodi, kar znova prizadene populacije 
bolj občutljivih organizmov. Zaradi navedenega se podre naravno ravnovesje v ekosistemih. Ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov bodo vplivi na doseganje okoljskih ciljev nebistveni. 
 
Sončna energija 
Negativnih vplivov na doseganje ciljev za naravo ne pričakujemo. 
 
Biomasa 
Vpliv uporabe lesne biomase gozdov ima lahko, kot je opisano pri oceni vplivov tehnologije OVE za 
električno energijo, negativen vpliv na populacije vrst, njihove migracije in biotsko raznovrstnost. 
Način upravljanja z gozdovi je predpisan z gozdnogospodarskimi načrti. Ob upoštevanju ukrepov, 
predpisanih z gozdnogospodarskimi načrti, ocenjujemo, da bo vpliv izkoriščanja biomase na 
povezanost populacij in ohranjanje biotske pestrosti nebistven. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
Negativnih vplivov na doseganje cilja zaradi pridobivanja energije iz toplotnih črpalk ne pričakujemo. 
 
Skupen vpliv tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje na doseganje cilja je nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Pomembnih negativnih vplivov na doseganje cilja zaradi izvajanja tehnologij OVE v prometu ne 
pričakujemo, saj z AN OVE ni predvidena proizvodnja biodizla na območju Republike Slovenije, pač 
pa le uvoz. Negativnih vplivov na povezanost populacij in ohranjanje biotske pestrosti ne pričakujemo 
(ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Vplivov na doseganje cilja ne bo (ocena A). 
 
 
Okoljski cilj 6: Zaščititi območja z naravovarstvenim statusom pred posegi z bistvenimi vplivi 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
OPOZORILO: V nadaljevanju izpostavljamo specifične vplive za posamezne HE. Natančnejših vplivov 
na območja z naravovarstvenim statusom brez projektnih rešitev in meje posega ni možno podati. 
Navedena so le tista območja z naravovarstvenim statusom, ki se nahajajo na območju, na katerem 
bodo po naši oceni najverjetneje načrtovani posegi. Vpliv posamezne HE bo najverjetneje širši zaradi 
spremembe abiotskih značilnosti (npr. nihanja gladine podzemne vode, spremembe poplavnega 
režima, premikanja plavin,…), vendar ga v tej fazi ni možno natančno določiti. V primeru, da je bila 
celovita presoja vplivov na okolje že izvedena (ali je v fazi izdelave), jo povzemamo. 
 
Lokacije oz. območja HE nad 10 MW in območja z naravovarstvenim statusom so prikazana na karti v 
prilogah 3 in 4. 
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Obsežni posegi in veliko vplivno območje, ki ga imajo hidroelektrarne, predstavljajo veliko nevarnost 
za varovana območja, EPO in naravne vrednote. Neustrezni posegi lahko spremenijo lastnosti 
naravnih vrednot, zaradi katerih so bile razglašene, poslabšajo stanje ekološko pomembnih območij, ki 
prispevajo k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, vplivajo na lastnosti 
zavarovanih območij in poslabšajo stanje habitatov kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov na Natura 
2000 območjih. Dodaten vpliv je možen tudi zaradi zasedbe zemljišč ob izgradnji obvezne 
spremljajoče infrastrukture. 
 
V nadaljevanju povzemamo tabeli z ocenami vplivov hidroelektrarn po osnutku Usmeritev za razvoj 
hidroelektrarn na območju Nature 2000 (Guidance document on hydropower development…, 2015). 
 
Tabela 22: Vplivi različnih tipov hidroenergetskih objektov na spremembe habitatov in na vodne in 
obvodne organizme (povzeto po: Guidance document on hydropower development…, 2015) 
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Spremembe habitatov 

Preplavitev habitatov o o o x !! o x !! !! x x !! !! 

Zmanjšanje ekološke 
celovitosti in povezanosti 

o x x !! !! o x !! !! x x !! !! 

Dinamika sedimentov o o x x !! o x !! !! x x !! !! 

Kemijske spremembe 
vode 

o o o x x o x x x x x x x 

Spremembe vodnega 
režima – derivacije 

o x x !! o x x o o !! x o o 

Spremembe vodnega 
režima – nihanje vodne 
gladine 

o o o x !! o x !! !! !! x !! !! 

Spremembe poplavnega 
režima 

o o o o !! o o !! x o x !! x 

Neposredni vpliv na živalske vrste  

Migracijske ovire o x x !! !! x !! !! !! x x !! !! 

Poškodbe/smrtni primeri o o x x !! x x !! o !! x !! x 

Legenda: 
!! – bistveni vplivi so zelo verjetni – negativni vplivi hidroelektrarn na kvalifikacijske vrste in/ali habitatne tipe 
Natura 2000 območij so znani/dokazani 
x – bistveni vplivi so možni – hidroelektrarne imajo lahko v določenih primerih/območjih bistven vpliv na 
kvalifikacijske vrste in/ali habitatne tipe Natura 2000 območij 
o – bistveni vplivi so manj verjetni v individualnih primerih, brez upoštevanja kumulativnih vplivov 
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Tabela 23: Potencialno tveganje za posamezne skupine organizmov (povzeto po: Guidance document on 
hydropower development…, 2015) 
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Preplavitev habitatov x x x x - x x !! o x x x !! x 

Zmanjšanje ekološke 
celovitosti in povezanosti 

x o o x x x x x o x ? x - o 

Dinamika sedimentov !! x o o - !! x x o ? x x - o 

Kemijske spremembe 
vode 

!! x x o ? x x x x x x !! !! o 

Spremembe vodnega 
režima – derivacije 

x x x x ? x x !! x x x x - o 

Spremembe vodnega 
režima – nihanje vodne 
gladine 

!! !! !! x x x x !! !! x x x - x 

Spremembe poplavnega 
režima 

x x !! o o x o ? ? o ? o - o 

Migracijske ovire - - - x x !! !! !! !! x o x - o 

Poškodbe/smrtni primeri - - - o o x !! x x ? ? o ? o 

Legenda: 
!! – bistveni vplivi so zelo verjetni – negativni vplivi hidroelektrarn na kvalifikacijske vrste in/ali habitatne tipe 
Natura 2000 območij so znani/dokazani 
x – bistveni vplivi so možni – hidroelektrarne imajo lahko v določenih primerih/območjih bistven vpliv na 
kvalifikacijske vrste in/ali habitatne tipe Natura 2000 območij 
o – bistveni vplivi so manj verjetni v individualnih primerih, brez upoštevanja kumulativnih vplivov 
- – niso presojani 
? – za presojo ni dovolj podatkov 
 
Specifični vplivi HE nad 10 MW 
 
Prenova HE na reki Dravi 

• HE Formin 

Predvidena je prenova HE – povečanje moči v okviru sedanjih gabaritov objektov. Poseganja v strugo 
vodotokov ne bo.  
  
Na območju HE ali v njeni neposredni bližini so: 
− Natura 2000 območja: POO Drava (približno 500 m od kanala HE Formin); POV Drava (približno 

10 m od kanala Formin) 
− ekološko pomembna območja (EPO): EPO Drava – spodnja  
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Negativnih vplivov na območja z naravovarstvenim statusom zaradi povečanja moči HE ni 
pričakovati. 
 
Dokončanje verige HE na Spodnji Savi 

• HE Brežice 

Uredba o DPN za območje HE Brežice je bila sprejeta leta 2012 (Uradni list RS, št. 50/12, 69/13), 
okoljevarstveno soglasje pa je bilo izdano leta 2014 (št. 35402-4/2013-48, 7. 2. 2014). 
 
V sklopu strateške presoje vplivov na okolje (Geateh d.o.o., 2011) je bilo ugotovljeno, da so na širšem 
območju DPN tri območja Natura 2000 in 4 naravne vrednote. Večji del območja DPN se je 
prekrivalo z EPO Sava od Radeč do državne meje (ID 63700). Območje DPN je fizično posegalo tudi 
v EPO Ajdovska jama (ID 63300) in EPO Krka – reka (ID 65100). 
 
Obravnavani sta bili dve varianti (široka in ozka), pri čemer je bila le ozka varianta ocenjena kot 
sprejemljiva ob upoštevanju obsežnih omilitvenih ukrepov (zasaditvi gozdnih površin, vzpostavitvi 
območja s suhimi travniki, zagotavljanju prehodnosti vodotokov za vodne organizme, postavitvi 
gnezdilnih splavov, ureditvi gnezdišč za vodomca in malega martinca, …). Vpliv na naravo je bil za 
široko varianto ocenjen kot nesprejemljiv (ocena D), vpliv za ozko varianto pa kot nebistven pod 
pogoji (ocena C). 
 

• HE Mokrice 

Uredba o DPN za območje HE Mokrice je bila sprejeta leta 2013 (Uradni list RS, št. 69/13), 
okoljevarstveno soglasje še ni bilo izdano.  
 
V Okoljskem poročilu za DPN HE Mokrice (Geateh d.o.o., 2013) je bilo ugotovljeno, da se na 
vplivnem območju DPN tri območja Natura 2000 in dve predlagani območji Nature 2000, naravni 
spomenik Jovsi in območje predlagano za zavarovanje – naravni spomenik Dobrava. DPN je fizično 
posegel v 16 naravnih vrednot in v 4 EPO. V okoljskem poročilu je bilo ocenjeno, da bo vpliv na 
območja z naravovarstvenim statusom zelo obsežen. Predvideni so bili izravnalni ukrepi za splošno 
biotsko pestrost, skladno z Zakonom o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 – uradno 
prečiščeno besedilo, 61/06 – ZDru-1, 8/10 – ZSKZ-B in 46/14) in omilitveni ukrepi za zmanjšanje 
vpliva na Natura 2000 območje, ter podana ocena C. 
 
Po potrditvi DPN je bilo na območju DPN za HE Mokrice opredeljeno novo Natura 2000 območje 
pPOO Spodnja Sava. V okviru presoje vplivov na okolje v postopku pridobitve okoljevarstvenega 
soglasja bo treba presoditi vplive posega tudi na varstvene cilje tega novega območja. 
 
Izgradnja HE na srednji Savi 
 

• HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol 

Vlada RS je na 20. redni seji, dne 22. 8. 2013, sprejela Sklep o pripravi državnega prostorskega načrta  
za HE Suhadol, HE Trbovlje in HE Renke na srednji Savi. Dodatno je Vlada 5. 3. 2014 sprejela sklep, 
da se hidroelektrarne na območju srednje Save, določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za 
proizvodnjo električne energije na tem delu vodnega telesa reke Save (Uradni list RS, št. 121/04, 
83/06, 76/11 in 20/13), v prostor umestijo z DPN za hidroelektrarno Suhadol, hidroelektrarno Trbovlje 
in hidroelektrarno Renke. Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direktorat za energijo je skladno s 
tem sklepom 26. 3. 2014 pripravil pobudo za pripravo državnega prostorskega načrta za 
hidroelektrarne na litijskem odseku reke Save. Okoljska poročila za HE Renke, HE Trbovlje in HE 
Suhadol po nam znanih podatkih še niso bila izdelana. 
 
Na območju načrtovane verige HE oz. v neposredni bližini so: 
− Natura 2000 območja: POO Kum; POV Posavsko hribovje; POO Reber – borovja 
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− ekološko pomembna območja (EPO): EPO Kum, EPO Zasavsko hribovje, EPO Sava od Mavčič 
do Save 

− zavarovana območja (ZO): Krajinski park (KP) Kum, Naravni spomenik (NS) Čebulova dolina, 
NS Završki Čeren, NS Izvir Mitovščice, NS Mitovški slap, NS Greben Krvava peč – Planina, NS 
Soteska Ribnika, NS Brzice na Savi pri Prusniku, NS Šklendrovec 

− predlagana zavarovana območja (pZO): predlagan Krajinski park Ostrež  
− večje število naravnih vrednot (NV): veliko pritokov Save je opredeljenih kot hidrološka, geološka 

ali/ in ekosistemska naravna vrednota 
− območja pričakovanih naravnih vrednot (pNV): pNV Mamolj – Polšniški hrib, pNV Karbonati 
 
Vzdolž srednje Save se pojavljajo naravovarstveno pomembni rečni in obrečni HT ter 
ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste. Zaradi verige HE bo vpliv kumulativen in 
sinergijski. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih habitatov bo prišlo do zmanjšanja 
gostote posameznih populacij vrst ali celo do izumrtja nekaterih lokalnih populacij, predvsem vodnih 
organizmov. 
 
Izvedba posegov na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah lahko trajno degradira/uniči ta 
območja ali prizadene vitalne dele naravnih vrednot. Še posebej vpliv velik bo na pritoke Save, ki so v 
obstoječem stanju opredeljeni kot naravne vrednote. V primeru, da je naravna vrednota izlivni del 
pritoka, obstaja verjetnost, da bo zaradi spremembe vodnega režima uničena. Pri načrtovanju posegov 
se je treba območjem naravnih vrednot izogibati, če to ni mogoče, pa omejiti vplivi nanje na način, da 
bo vitalni del naravne vrednote ohranjen. 
 
Posebno pozornost je treba nameniti načrtovanju posegov na območju POO Reber – borovja (med 
naseljem Sava in Močenik), celotno območje je varovano zaradi habitatnega tipa Dinarski gozdovi 
rdečega bora na dolomitni podlagi. 
 
Na območju med HE Renke in HE Trbovlje se vzdolž Save izmenično nahaja POV Posavsko 
hribovje. Za območje so kvalifikacijske vrste ptic planinski orel, velika uharica, črna štorklja, sokol 
selec in belovrati muhar. Posegi lahko povzročijo motnjo v gnezditvenem in prehranjevalnem habitatu 
vrst.  
 
V primeru izgradnje verige HE na območju POO Kum so možni vplivi na kvalifikacijske HT 
Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna 
rastišča kukavičevk), HT Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum), HT Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v 
grapah in na pobočnih gruščih in HT Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)). 
Vpliv je možen tudi na sledeče kvalifikacijske vrste, ki imajo potencialen habitat na vplivnem 
območju predvidenih HE: navadna obročnica, navadni koščak, črtasti medvedek, močvirski krešič, 
travniški postavnež, bukov kozliček, navadni netopir, kačji potočnik, mali podkovnjak in planinski 
kozliček. 
 

• HE na litijskem delu srednje Save 

Vlada RS je 5. 3. 2014 sprejela sklep, da se hidroelektrarne na območju litijskega dela srednje Save, 
določenem z Uredbo o koncesiji za rabo vode za proizvodnjo električne energije na delu vodnega 
telesa reke Save od Ježice do Suhadola (Uradni list RS, št. 121/04, 83/06, 76/11 in 20/13), v prostor 
umestijo z DPN za hidroelektrarne na litijskem odseku reke Save. Ministrstvo za infrastrukturo in 
prostor, Direktorat za energijo je skladno s tem sklepom 26. 3. 2014 pripravilo pobudo za pripravo 
državnega prostorskega načrta za hidroelektrarne na litijskem odseku reke Save. Okoljska poročila za 
HE na srednji Savi po nam znanih podatkih še niso bila izdelana. 
 
Na območju načrtovane verige HE oz. v neposredni bližini so: 
− Natura 2000 območja: del POO Sava Medvode – Kresnice; POO Dolsko; POO Maljek 
− ekološko pomembna območja (EPO): EPO Maljek, EPO Dolsko 
− predlagana zavarovana območja (pZO): predlagan krajinski park Trojica – Javorščica – Reber  
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− večje število naravnih vrednot (NV): veliko pritokov Save je opredeljenih kot hidrološka, geološka 
ali/ in ekosistemska naravna vrednota 

− območja pričakovanih naravnih vrednot (pNV): pNV Litija – širše območje, pNV Sitarjevec, pNV 
Karbonati 

 
Sava od izliva Ljubljanice na desnem bregu do mostu v Litiji s pritoki (razen Dolske Mlinščice) je po 
Uredbi o določitvi voda posebnega pomena ter načinu izvajanja ribiškega upravljanja v njih (Uradni 
list RS, št. 52/07) določena kot voda posebnega pomena, t.j. voda, ki je z vidika varstva rib ena od 
najbolj ohranjenih vodnih ekosistemov in je zlasti značilna in ugodna za razvoj ter ohranjanje 
posameznih domorodnih vrst rib.  
 
Vzdolž srednje Save se pojavljajo naravovarstveno pomembni rečni in obrečni HT ter 
ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste. Zaradi verige HE bo vpliv kumulativen in 
sinergijski. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih habitatov bo prišlo do zmanjšanja 
gostote posameznih populacij vrst ali celo do izumrtja nekaterih lokalnih populacij, predvsem vodnih 
organizmov. 
 
Izvedba posegov na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah lahko trajno degradira/uniči ta 
območja ali prizadene vitalne dele naravnih vrednot. Še posebej vpliv velik bo na pritoke Save, ki so v 
obstoječem stanju opredeljeni kot naravne vrednote. V primeru, da je naravna vrednota izlivni del 
pritoka, obstaja verjetnost, da bo zaradi spremembe vodnega režima uničena. Pri načrtovanju posegov 
se je treba območjem naravnih vrednot izogibati, če to ni mogoče, pa omejiti vplivi nanje na način, da 
bo vitalni del naravne vrednote ohranjen. 
 
Izvedba HE na območju POO Sava Medvode – Kresnice bi lahko vplivala na HT Alpske reke in 
zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov, HT Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix 
eleagnos) vzdolž njihovih bregov, HT Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) in sledeče 
kvalifikacijske vrste: sulec, kačji potočnik, ozki vrtenec, potočni piškurji, blistavec in platnica. 
 
V primeru izgradnje HE na vplivnem območju POO Maljek (pritok Save pri Ponovičah) bi bil možen 
vpliv na kvalifikacijsko vrsto navadni koščak, v primeru poseganja v POO Dolsko pa na 
kvalifikacijske vrste močvirski krešič, vejicati netopir, ozki vrtenec in navadni koščak. 
 

• HE na ljubljanskem delu srednje Save 

 
Sklep Vlade RS za umestitev DPN za hidroelektrarne na ljubljanskem delu reke Save je bil sprejet 
5. 3. 2014, 26. 3. 2014 pa je bila pripravljena pobuda za pripravo državnega prostorskega načrta za 
hidroelektrarne na ljubljanskem odseku reke Save.  
 
Na območju načrtovane verige HE ali v njegovi neposredni bližini so: 
− Natura 2000 območja: POO Sava Medvode – Kresnice, POO Rašica, POO Dolsko, POO 

Ljubljanica – Gradaščica – Mali Graben  
− ekološko pomembna območja (EPO): EPO Sava od Mavčič do Save 
− zavarovana območja (ZO): Krajinski park Polhograjski Dolomiti (približno 100 m od struge Save) 
− predlagana zavarovana območja (pZO): predlagan Krajinski park Šmarna gora 
− naravne vrednote (NV): večje število naravnih vrednot, v strugi Save (na območju neposrednega 

vpliva): NV Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč, NV Podgrad – sotočje  
 
Na območju Save, ki je predviden za postavitev HE, je:  
• na območju POO Sava Medvode – Kresnice potencialen habitat sledečih kvalifikacijskih vrst: 

kačji potočnik, ozki vrtenec, potočni piškurji, blistavec, platnica in sulec. Pojavljajo se lahko 
sledeči kvalifikacijski HT: HT Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov, HT 
Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo, HT Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi, HT 
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Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, HT Skalna travišča na bazičnih tleh, HT Polnaravna suha 
travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh in HT Nižinski ekstenzivno gojeni travniki; 

• na območju POO Ljubljanica – Gradaščica – Mali Graben potencialen habitat sledečih 
kvalifikacijskih vrst: kačji potočnik, potočni piškurji, sulec, platnica, zlata nežica in velika nežica; 

• na območju POO Rašica potencialen habitat sledečih kvalifikacijskih vrst: močvirski krešič, 
rogač, hribski urh, veliki studenčar, lepi čeveljc, mali podkovnjak. Možen je tudi HT Jame, ki niso 
odprte za javnost; 

• na območju POO Dolsko potencialen habitat sledečih kvalifikacijskih vrst: ozki vrtenec, navadni 
koščak in vejicati netopir. 

 
Izvedba posegov na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah lahko trajno degradira/uniči ta 
območja ali prizadene vitalne dele naravnih vrednot. Še posebej bo vpliv velik na pritoke Save, ki so v 
obstoječem stanju opredeljeni kot naravne vrednote. V primeru, da je naravna vrednota izlivni del 
pritoka, obstaja verjetnost, da bo zaradi spremembe vodnega režima uničena. Pri načrtovanju posegov 
se je treba območjem naravnih vrednot izogibati, če to ni mogoče, pa omejiti vplivi nanje na 
najmanjšo možno mero. 
 
Izdelovalci Okoljskega poročila ocenjujemo, da bo vpliv velik zaradi obsežnih posegov v habitat 
kvalifikacijske vrste – sulca ter zaradi poseganja v celovitost in lastnosti območij z naravovarstvenim 
statusom. Enega od prvih poskusov revitalizacije porečja, kjer so v praksi uporabljene tehnične rešitve 
za ponovno vzpostavitev celovitosti habitata, predstavlja Life projekt Vzpostavitev prehodnosti 
pritokov Donave za sulca (Re-opening the Danube tributaries for the rare Danube salmon), cit. 15. julij 
2016: http://ec.europa.eu/environment/nature/natura2000/management/gp/rivers/01case _hucho.html. 
V projektu niso podane rešitve glede ohranjanja habitata sulca, predlog ukrepov za izboljšanje 
obstoječega stanja na območju srednje Save pa je bil podan v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
(CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer v študiji z naslovom »Izdelava strokovnih podlag za 
ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save« (Sušnik Bajec in sod., 2016). 
 
Potencialna energetska raba reke Mure 

Na območju reke Mure je v izdelavi državni prostorski načrt za hidroelektrarno Hrastje Mota. Ker 
okoljsko poročilo še ni dokončano, v nadaljevanju povzemamo ugotovitve Strokovnih podlag za 
obravnavo HE na Muri. 
 
V Pobudi za državni prostorski načrt za hidroelektrarno Hrastje Mota na Muri (Urbis d.o.o., januar 
2012) je omenjenih več idejnih rešitev HE, in sicer idejne rešitve HE na mejni Muri (idejna rešitev od 
Ceršaka do Sladkega vrha in idejna rešitev v območju Gornje Radgone) ter idejne rešitve HE na 
notranji Muri gorvodno od Veržeja (varianta z eno elektrarno in varianta z dvema elektrarnama). 
 
Vpliv na Naturo 2000 bi bil v primeru energetske rabe Mure neposreden (na območju posega) in 
daljinski (zaradi spremembe življenjskih razmer dolvodno in ob Muri), povezanost območja bi bila 
prizadeta. 
 
Na območju načrtovanih HE ali v njihovi neposredni bližini so: 
− Natura 2000 območja: POV Mura; POO Mura 
− ekološko pomembna območja (EPO): EPO Mura – Radmožanci  
− predlagana zavarovana območja (pZO): pKP Mura 
− naravne vrednote (NV): NV Konjišče – gramoznice, Mura – loka 1, Mura – mrtvi rokav 1, Mura – 

mrtvi rokav 2, Mura – mrtvi rokav 3, Mura . mrtvi rokav 4, Mura – reka 1, Podgrad – kolonija 
sivih čapelj, Sladki vrh – gramoznica 

− območja pričakovanih naravnih vrednot (pNV): pNV Vučja vas (samorodno Au), pNV Slovenske 
Gorice (nahajališče fosilov) 

 
Reka Mura je predlagana za vključitev v Biosferni rezervat, v Republiki Avstriji pa je razglašena za 
Natura 2000 območje Grenzmur. 
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Ne glede na zgoraj omenjeno, v AN OVE ni navedeno v kakšnem obsegu in na kakšen način naj bi 
bila izvedena hidroenergetska izraba reke Mure, pač pa je predviden le obseg tehničnega potenciala. 
Obravnava vplivov in usmeritev za nadaljnje načrtovanje se v Okoljskem poročilu zato nanaša na 
potencialni odsek na Muri (mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji 
Muri) in obravnavani potencial (0–53 MW). 
 
Vpliv izvedbe HE na Muri ne bo omejen samo na območje HE, pač pa bo prisoten na celotnem 
vodnem sistemu Mure s poplavnim območjem ter območju, na katerem bo izgradnja elektrarn vplivala 
na nivo podzemne vode.  
 
V primeru izgradnje HE na Muri je možen vpliv na sledeče kvalifikacijske vrste POO Mura, ki imajo 
potencialen habitat na vplivnem območju predvidenih HE: strigoš, močvirski krešič, škrlatni kukuj, 
ovratniški plavač, rogač, močvirski cekinček, črtasti medvedek, veliki pupek, nižinski urh, hribski urh, 
panonski pupek, veliki studenčar, kačji potočnik, drobni svitek, potočni piškurji, močvirska sklednica, 
navadni koščak, zvezdogled, beloplavuti globoček, bolen, smrkež, čep, upiravec, Keslerjev globoček, 
sabljarka, pezdirk, velika senčica, navadna nežica, navadni netopir, bober in vidra ter kvalifikacijske 
habitatne tipe: HT Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez Ranunculion 
fluitantis in Callitricho-Batrachion, HT Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion rubri 
p.p. in Bidention p.p., HT Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali 
Hydrocharition, HT Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja, HT Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi 
gozdovi vzdolž velikih rek, HT Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim 
steblikovjem in HT Nižinski ekstenzivno gojeni travniki.  
 
Na Muri (POV Mura) imajo potencialen habitat sledeče kvalifikacijske vrste mali martinec, vodomec, 
bičja trstnica, rakar, bela štorklja, mali deževnik, črna štorklja, prepelica, velika bela čaplja, srednji 
detel, črna žolna, čapljica, belorepec, vijeglavka, belovrati muhar, belorepec, veliki žagar, čebelar, 
kobiličar, trstni cvrčalec, rjavi srakoper, sršenar, pogorelček, severni kovaček, grahasta tukalica, mala 
tukalica, pivka, mokož, breguljka, plašica in pisana penica. Izgradnja hidroelektrarne bi prizadela 
predvsem gnezdilke poplavnega gozda in gnezdilke struge. V manjši meri bi bile prizadete tudi 
gnezdilke ekstenzivnih travnikov in ekstenzivne kmetijske krajine. 
 
S stališča ohranjanja narave imajo poplavni gozdovi na območju reke Mure zelo visoko vrednost. 
Čeprav so ponekod že precej spremenjeni, so to največje površine tovrstnih poplavnih gozdov v 
Sloveniji. Glede na potencialne vplive v primeru energetske rabe reke so za poplavne gozdove najbolj 
ključne vrste oz. skupine živali, ki so vezane na gozdne habitate oz. je zanje pomembna povezava 
gozdnih in vodnih habitatov na širšem območju. To velja za ptice, netopirje, vidro, bobra, dvoživke, 
hrošče, kačje pastirje, skupino nočnih metuljev itd. Za vse te skupine velja, da jim poplavni gozdovi 
ob Muri predstavljajo najpomembnejše habitate v severovzhodni Sloveniji, še posebej v povezavi s 
primernimi vodnimi habitati, kjer so velikega pomena predvsem rokavi, mrtvice in pritoki reke Mure 
ter stalne in občasne stoječe vode v njih. Energetsko izkoriščanje Mure bi verjetno poleg neposrednega 
uničenja poplavnih gozdov in hkrati tudi habitatov vrst, zaradi daljinskega vpliva pomenilo tudi 
spremembe rastiščnih razmer na širšem območju (posreden vpliv). 
 
Energetsko izkoriščanje vode zahteva večje posege v strugo vodotoka kot na primer: izgradnja 
akumulacijskega bazena, jezov, ureditev pritokov in brežin itd. Vsi ti posegi lahko popolnoma 
spremenijo prvotni rečni habitat (ne samo neposredno, temveč tudi daljinsko). V primeru energetske 
rabe Mure je pričakovati neposredni in daljinski vpliv na biodiverziteto v Muri in pritokih (predvsem 
na ribe, piškurje, rake). 
 
Vzdolž območja potencialne možnosti rabe Mure v energetske namene se nahaja EPO Mura 
Radmožanci, t.j. območje naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov (prednostni HT), njihovih 
delov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. 
Precejšnji delež tam prisotnih vrst je uvrščen med zavarovane in ogrožene. V primeru energetske rabe 
Mure bi bil vpliv na vodne organizme neposreden in daljinski, vpliv na vrste, ki imajo habitat na 
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širšem območju pa posreden in daljinski. Vpliv na funkcionalnost in povezanost EPO ter biotsko 
raznovrstnost bi bil neposreden.  
 
Vpliv na naravne vrednote bi bil ob energetskem izkoriščanju reke Mure neposreden, poseg bi ob 
neprimernih tehničnih rešitvah lahko trajno vplival na zvrst in vitalni del naravne vrednote. Posreden 
vpliv bi povzročila sprememba nivoja podzemne vode.  
 
Natančnejših vplivov na varovana območja, vrste, habitatne tipe, EPO in naravne vrednote brez 
projektnih rešitev in točne lokacije posega ni možno podati. Vsekakor pa je treba k problemu pristopiti 
celovito in za tako ranljiv ekosistem že na začetku predvideti najbolj primerne tehnološke rešitve. 
 
Druge hidroelektrarne 

• HE Moste 2, 3 

V primeru izvedbe obnove in doinstalacije HE Moste za zagotovitev 27 MW na način, kot je to 
opisano v poglavju 8.1.4 Okoljskega poročila, bi to pomenilo poseganje v sledeča območja z 
naravovarstvenim statusom: 
− Natura 2000 območja: POO Berje – Zasip  
− zavarovana območja (ZO): NS Povirje pri Piškovici, NS Povirje v Berju pri Zasipu 
− naravne vrednote (NV): NV Sava Dolinka s pritoki do sotočja s Savo Bohinjko, NV Radovna – 

dolina, NV Javornik – potok s slapovi, NV Berje pri Zasipu – mokrišče, NV Zasip – povirje, NV 
Piškovica – trstišče, NV Piškovica – rastišče navadne rezike 

− območja pričakovanih naravnih vrednot (pNV): pNV Karbonati, pNV Radovljica (vršaj) 
− ekološko pomembna območja (EPO): EPO Julijske Alpe, EPO Sava Bohinjka in Sava Dolinka – 

širše območje sotočja 
 
Na območju POO Berje – Zasip imajo potencialen habitat sledeče kvalifikacijske vrste: črtasti 
medvedek, navadni koščak, Loeselijeva grezovka in navadni netopir. Pojavljajo se sledeči 
kvalifikacijski HT: HT Karbonatna nizka barja z navadno reziko, HT Lehnjakotvorni izviri, HT 
Bazična nizka barja in HT Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo. 
 
Naravna spomenika Povirje pri Piškovici, in Povirje v Berju pri Zasipu sta zavarovana z Odlokom o 
razglasitvi povirij, močvirij in rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Uradni list RS, št. 90/98). Odlok 
prepoveduje izvajanje kakršnihkoli zemeljskih del in spremembe vodnega režima. Poseg bi lahko 
vplival tudi na več naravnih vrednost.  
 
Izvedba obnove in doinstalacije HE Moste bi verjetno imela obsežen negativen vpliv na območja z 
naravovarstvenim statusom. Natančna presoja bo izdelana v sklopu celovite presoje sprejemljivosti na 
ravni podrobnejšega plana ali posega, vendar je treba poudariti, da bodo verjetno potrebni obsežni 
omilitveni ukrepi. V primeru, da bodo za zmanjšanje posledic potrebna nadomeščanja naravnih 
habitatov, bodo vplivi bistveni. V tem primeru bo treba nadomestne habitate opredeliti kot izravnalne 
ukrepe v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, če bodo izpolnjeni pogoji za izpeljavo postopka 
prevlade druge javne koristi. V postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja 
narave je po ugotovitvi, da naravi manj škodljive alternativne rešitve ne obstajajo, treba dokazati 
prevlado javne koristi izgradnje HE nad javno koristjo ohranjanja narave. V primeru, ko se druga 
javna korist ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oz. nima koristnih posledic 
bistvenega pomena za okolje in so na območju prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, je treba 
pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije. Pri tem opozarjamo, da je postopek prevlade možno 
izvesti le pod pogojem, da je možna izvedba ustreznih izravnalnih ukrepov, ki v primeru območij 
Natura 2000 lahko predstavljajo le nadomestitev uničenega habitata oz. habitatnega tipa z enako 
vsebino in obsegom, ki bo zagotavljal celovito usklajenost in povezanost omrežja Natura 2000. 
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Male hidroelektrarne 
 
Vplivi izgradnje in obratovanja mHE so podobni vplivom, ki jih imajo HE z višjo močjo (opisani 
zgoraj), le da so negativni vplivi navadno manjšega obsega. Izgradnja mHE lahko privede do 
neposrednega uničenja vodnih in obvodnih habitatov ter prekinitev prehodnosti vodotokov za vodne 
kvalifikacijske in ključne vrste. Pri obratovanju mHE je najbolj problematičen prevelik odvzem vode 
iz vodotoka v času nizkih pretokov (zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok) in negativen vpliv 
postavitev neprehodnih ovir v vodotok – jezov (prekinitev prehodnosti za ribe in druge vodne 
organizme). V primeru poseganja v naravne vrednote je možen negativen vpliv na lastnosti, zaradi 
katerih so bile opredeljene kot naravne vrednote. Neustrezni posegi lahko vplivajo tudi na biotsko 
pestrost ekološko pomembnih območij. V primeru postavitve več mHE zaporedno so možni 
kumulativni in sinergijski vplivi. Vpliv na vodne in obvodne organizme je trajen, neposreden in 
daljinski, možen je vpliv na povezanost populacij. 
 
Obstoječe mHE ter pregrade nekdanjih mlinov in žag že v obstoječem stanju zaradi večinoma 
neustrezno urejenih objektov v veliki meri preprečujejo migracijo vodnih organizmov in poslabšujejo 
življenjske pogoje na vodo vezanim organizmom. Ocenjujemo, da bi primerna ureditev obstoječih 
objektov lahko pozitivno vplivala na okoljski cilj, hkrati pa prispevala tudi k doseganju ciljev AN 
OVE.  
 
Za potrebe posodobitve AN OVE je bila izdelana Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektratrn z 
vidika varstva varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). Lokacije obstoječih (vir: Geoportal 
ARSO, 2015) in potencialnih novih mHE (projektno že opredeljene potencialne nove mHE – vir: IBE, 
2007 ter obstoječe pregrade – vir: Zavod za ribištvo RS in Inštitut za vode RS) so bile pregledane tudi 
na podlagi poseganja v varovana območja, naravne vrednote in EPO. Ugotovljeno je bilo, da se kar 
70,4 % obstoječih in 65,8 % potencialnih novih mHE nahaja na območjih z naravovarstvenim 
statusom. 
 
Sončna energija 
Možne negativne vplive pričakujemo v primeru, da bi se solarni sistemi nameščali na nepozidana 
zemljišča na varovanih območjih, naravnih vrednotah in EPO (trajen in neposreden vpliv). Negativnim 
vplivom na območja z naravovarstvenim statusom se je možno izogniti s postavitvijo infrastrukture na 
obstoječe objekte.  
 
Vetrna energija 
Škodljivi vplivi vetrnih elektrarn so možni predvsem v primeru postavitev vetrnic na Natura območja s 
kvalifikacijskimi vrstami iz skupin ptic, netopirjev in velikih zveri. Pri pticah in netopirjih predvsem 
zaradi možnih trkov z rotorjem (eliso), barotravme pri netopirjih, pri velikih zvereh pa zaradi možne 
fragmentacije strnjenih gozdnih sestojev in preprečitve migracije. Habitati velikih zveri (veliki gozdni 
kompleksi) se nahajajo v južnem delu Slovenije in so vključeni v območja Natura 2000 in EPO 
Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Dodaten vpliv je možen tudi zaradi izgradnje 
povezovalnih električnih vodov (manjši vpliv v primeru kablovodov, večji vpliv v primeru nadzemnih 
vodov).  
 
Postavitev vetrnih elektrarn na varovana območja lahko trajno, neposredno in daljinsko vpliva na 
povezanost in celovitost območja Natura 2000. Predvsem lahko pričakujemo vpliv na območjih, 
pomembnih za ptice (POV območja). Zaradi obsežnih vplivov vetrnih elektrarn na ptice je pomembno, 
da se izbere lokacija, ki bo za ptice kar najmanj moteča, zaradi česar je umestitev vetrnih elektrarn 
primerna izven POV območij. Tudi postavitev vetrne elektrarne na POO območja ali zavarovana 
območja lahko povzroči trajen vpliv na kvalifikacijske in ključne vrste. Večji vplivi so možni na 
območjih, pomembnih za netopirje in velike zveri ter območjih z mokrišči, jamami, obmorskimi 
habitati, zavarovanimi rastišči in podobno.  
 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z aktom o zavarovanju in z 
načrtom upravljanja v primeru narodnega in regijskega parka. Pri načrtovanju je treba upoštevati tudi 
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meddržavne pogodbe, ki opredeljujejo Ramsarska mokrišča, Biosferne rezervate in UNESCOVO 
naravno dediščino. Umeščanje vetrnih elektrarn na zavarovana območja bi lahko pomenilo njihovo 
degradacijo in razvrednotenje.  
 
Na varovanih območjih je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu s Pravilnikom 
o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni 
list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11). Ob načrtovanju posega je treba predvideti in izvesti vse možne 
tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove 
habitate čim manjši. 
 
Postavitev vetrnih elektrarn na območjih naravnih vrednot jih lahko trajno degradira/uniči ali 
prizadene njihove vitalne dele. Vpliv je lahko neposreden ali daljinski in trajen. Pri načrtovanju 
posegov se je treba območjem naravnih vrednot izogibati, če to ni mogoče, pa omejiti vplivi nanje na 
način, da bo vitalni del naravne vrednote ohranjen. 
 
Specifični vplivi 
V nadaljevanju je predstavljen pregled poseganj potencialnih območij VE, ki so jasno začrtana v 
okviru AN OVE, v območja z naravovarstvenim statusom. Območja so prikazana na karti v prilogi 3 
in 4. 
 
Območje neposrednega in daljinskega vpliva VE je povzeto po Pravilniku o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11), 
in sicer 100 m in 1000 m. V fazi priprave prostorskega akta je treba za posamezno potencialno 
območje VE izvesti tudi presojo vplivov na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 
53/06, 38/10, 3/11). 
 
OPOZORILO: Podatki, navedeni v spodnji tabeli, temeljijo na javno dostopnih podatkih. Avtorji 
okoljskega poročila menimo, da bo možno na spodaj naštetih območjih, umestiti vetrno elektrarno z 
natančnim optimiziranjem števila, lokacije in moči posameznih vetrnih turbin. V okviru okoljske 
presoje pa se lahko vseeno izkaže, da katero izmed obravnavanih potencialnih območij za VE delno ali 
v celoti ni primerno za postavitev VE, hkrati pa se lahko izkaže, da je možno na katerem od območij 
izkoristiti večji delež potenciala od v študiji (Celovit pregled potencialno ustreznih območij za 
izkoriščanje vetrne energije, Aquarius, avgust 2015) predvidenega. Predvideni indikativni cilj v obeh 
scenarijih je možno doseči tudi v primeru, da se problematična območja, označena na Karti 
občutljivih območij za ptice (DOPPS, 2012), na podlagi predvidenih raziskav dejansko izkažejo kot 
nesprejemljiva. Z AN OVE je predvideno, da se do leta 2030 izvedejo projekti VE na potencialnih 
območjih, ki nimajo bistvenih vplivov na okolje. Na ta način bodo VE prioritetno umeščene tudi izven 
območij, ki so najbolj problematična zaradi ogroženih in zavarovanih vrst ptic. 
 
Tabela 24: Pregled poseganja potencialnih območij VE v območja z naravovarstvenim statusom 
Št. Potencialno 

območje VE 
Natura 2000* Zavarovana območja* Naravne vrednote EPO  

1 Porezen – 
Podbrdo  

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- POV Julijci  
- POO 

Podbrdo – 
skalovje  

- POO 
Porezen  

- POO Idrijca 
s pritoki  

- POO Slatnik  
 
Neposredni 

Neposredni vpliv: 
- naravni spomenik 

Kuk: rastišče 
kratkodlakave 
popkorese 

- naravni spomenik 
Cerkno - soteska 
potoka Zapoška 

 
Daljinski vpliv: 
- naravni spomenik 

Porezen - Porezen v 
območju občine 

- Davča s 
Poreznom 

- Zajtel grapa 
- Driselpoh - 

soteska 
- Selška Sora 
- Zapoška - 

soteska s slapovi 
- Prodar - rastišče 

kratkodlakave 
popkorese 

- Porezen - vrh in 
greben 

- Idrijca s 
pritoki 

- Driselpoh 
- Porezen - 

Cimprovka 
- Julijske Alpe 
- Podbrdo - 

skalovje 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000* Zavarovana območja* Naravne vrednote EPO  

vpliv: 
- POO 

Znojile 
 
Daljinski vpliv: 
- POO 

Cerkno-
Zakriž  

 
 

Idrija 
- naravni spomenik 

Porezen (vrh in 
greben) 

- naravni rezervat 
Črna prst: vrh in 
pobočja pod vrhom 

- naravni spomenik 
Kuk: rastišče 
kratkodlakave 
popkorese 

- naravni spomenik 
Cerkno - soteska 
potoka Zapoška 

- naravni spomenik 
Šoštarjeve lipe 

- Lajtna grapa 
- Milpoh in 

Vojspoh 
- Skočnik pod 

Poreznom 
- pNV Karbonati 

2 Rogatec - 
Črnivec - 
Ojstri vrh  

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- POV 

Grintovci  
- POO Dreta  
- POO 

Menina  
 
Daljinski vpliv: 
- POO 

Lučnica  

Neposredni in daljinski 
vpliv: 
- naravni spomenik Slap 
Cuc 
 
Daljinski vpliv: 
- naravni spomenik Slap 
Cuc 
- naravni spomenik 
Žvepleni studenec pri 
Riherju 

- Dreta s pritoki 
- Lučnica s pritoki  
- Cuc 
- Jazbina1 
- Jazbina 2 
- Jazbina 3 
- Lopekarjevo 

brezno 
- Riharska Draga 

– jelka 1 
- Riharska Draga 

– jelka 2 
- pNV Plešivec 
- pNV Karbonati 

- Menina 
planina 

3 Špitalič - 
Trojane – 
Motnik  

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- POO Bolska  
 
Daljinski vpliv: 
- POO 

Menina  

Daljinski vpliv: 
- naravni spomenik 

Lipa na prelazu Lipa 
 

- Brezno na Kekcu  
- Veternica 
- pNV Karbonati 
 

- Menina 
planina 

- Bolska 

4 Mrzlica  Daljinski vpliv: 
- POV 

Posavski 
hribovje  

- POO 
Mrzlica  

- POO 
Bistrica pri 
Libojah  

 

Neposredni vpliv: 
- Krajinski park 

Mrzlica 
 
Daljinski vpliv: 
- Krajinski park 

Mrzlica 
- naravni spomenik 

Guzejeva bukev na 
Gozdniku 

 

- pNV Karbonati - Posavsko 
hribovje - 
severno 
ostenje - 
Mrzlica 

5 Golte  Daljinski vpliv: 
- POV 

Grintovci  
- POO 

Smrekovško 
pogorje 

Daljinski vpliv: 
- krajinski park Golte 
- naravni rezervat 

Greben Smrekovec-
Komen 

- naravni spomenik 
Ledenica na Golteh 

 

- Ljubija – slapovi 
- Ljubija s pritoki 
- Brezno dveh 

lobanj 
- Leskovnikova 

tisa 
- Leskovnikova 

pustota – leska 
- Partizansko 

skladišče 

/ 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000* Zavarovana območja* Naravne vrednote EPO  

- Ponor v Zaloki 2 
- Ravne – 

požiralnik 
- Rupa 
- Zaloka – 

ponorna jama 
- pNV Karbonati 

6 Črni vrh - 
Zaloška 
planina 

Daljinski vpliv: 
- POV 

Pohorje  
- POO 

Pohorje  

/ -  Mislinja  
- Javhovo – rdeči 

bor 
- Kotniško – jelka 
- Mislinjski 

greben – lipa 
- Svečkova lipa 
- pNV Pohorje 

- Pohorje 

7 Velika gora Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- POV 

Kočevsko  
- POO 

Kočevsko  

/ - Skedenca 
- Kravjerebersko 

brezno 
- pNV Karbonati 

- Kočevsko 
- Osrednje 

območje 
življenjskega 
prostora 
velikih zveri 

8 Novokrajski 
vrhi 

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- POO 

Sušački, 
Smrdejski in 
Fabski 
potok 

- POO Zabiče 
 
Daljinski vpliv: 
- POO Reka  
- POV Dolina 

Reke 

Daljinski vpliv: 
- naravni spomenik 
Drevje pri cerkvici v 
Sušaku 

 - Sušački, 
Smrdejski in 
Fabski potok 

9 Hrpelje – 
Slope - 
Mrše 

Daljinski vpliv: 
- POV Kras 
- POO Kras 

Neposredni vpliv:  
- naravni spomenik 

Brezovica – lipe 
pred cerkvijo Sv. 
Štefana 

- naravni spomenik 
Rodik – Velika 
Kozinska jama 

- naravni spomenik 
Rodik – Cikova 
jama 

- naravni spomenik 
Odolina – Slepa 
dolina s ponikvami 

- naravni spomenik 
Brezovica – 
brezoviška slepa 
dolina 

- naravni spomenik 
Brezovica - 
Brimščca jama 

- Jama 2 pri 
Rodiku 

- Jama pod 
Zajčevo dolino 

- Jama pod 
Krasom 

- Jama pri Rodiku 
- Jama v Gaberju 
- Jelihovec 
- pNV Karbonati 
- pNV Matarsko 

podolje – meja 
K-Tc 

- / 

10 Senožeška 
Brda  

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- POV Kras 

Daljinski vpliv: 
- naravni spomenik 

Vremščica – vrh in 

- Nanoščica 
- Raša 
- Sajevško polje 

- Vrhe na 
Vipavskem 

- Kras 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000* Zavarovana območja* Naravne vrednote EPO  

- POO 
Slavinski 
Ravnik 

- POO Dolina 
Vipave 

- POO Vrhe 
nad Rašo 

- Daljinski 
vpliv: 

- POO Kras 
- POO 

Trnovski 
gozd - 
Nanos  

- POV 
Vipavski 
rob 

pobočja 
- krajinski park Nanos 

– južna in zahodna 
pobočja z vrhovi 
Pleše, Grmade in 
Ture 

- naravni spomenik 
Speleološki sistem 
podzemeljske 
Rakuljščice (med 
Sajevčami in Novo 
Sušico) 

- krajinski park Južni 
in zahodni obronki 
Nanosa 

 

- Dolenja vas pri 
Senožečah – 
stratigrafska 
meja 

- Brezno v 
Kukčevi Lozi 

- Brezno na 
Lovcah 

- Tončkov 
spodmol 

- Stanovica 
- Zalovka 
- pNV Kras 
- pNV Vremski 

Britof – Podgraje 
– flišni rob 

- pNV Karbonati 

- Dolina 
Vipave 

11 Grgar – 
Trnovo 

Daljinski vpliv: 
- POV 

Banjšice 
- POO 

Trnovski 
gozd - 
Nanos 

Daljinski vpliv: 
- Ravnica, Vaške lipe 
 

- Brezen 3 pri 
Cvetrežu 

- pNV Visoki kras 
- pNV Karbonati 

- Trnovski 
gozd - Nanos 

12 Banjščice – 
Lokovec 

Daljinski vpliv: 
- POV 

Banjšice 
- POO 

Banjšice - 
travišča 

Daljinski vpliv: 
- Banjšice, Roupa – 

stopnjasto brezno 
- Banjšice, Brezno na 

Vodicah 
- Lokovec, Brezno na 

Levpah 
 

- Vodičnik 
- Zasuto brezno v 

Dragi 
- Žabje brezno 
- Tončkovo 

brezno 
- Brezen 1 pri 

Podleščah 
- Brezen 1 pri 

Zgorelnicah 
- Brezen 2 pri 

Podleščah 
- Brezen 2 pri 

Zgorelnicah 
- Brezen 3 pri 

Bregu 
- Breznice 
- Brezen pri Bricu 
- Brezen pri 

Frnažih 
- Brezen pri 

Volniku 
- Brezno Veternik 
- Brezno za 

Kniževim 
bregom 

- Gorjupovo 
pokrito brezno 

- Jama pri Podlaki 
- Rupa na 

Smrdikovcu 
- Srednikovo 

brezno 
- pNV Idrijska 

- / 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000* Zavarovana območja* Naravne vrednote EPO  

prelomna cona 
- pNV Visoki kras 
- pNV Karbonati 

Legenda: 
KRATICE:  POV  Posebno območje varstva (Special Protected Area) 
  POO  Posebno ohranitveno območje (Sites of Community Interest) 
  ZO  Zavarovano območje 
  NV  Naravna vrednota 
  VE  Vetrne elektrarne 
* Kvalifikacijska vrsta/HT na katerega bo prisoten vpliv: Navedene so samo tista Natura 2000 območja, ki imajo 
kvalifikacijsko vrsto ali HT za katere je opredeljen neposreden ali daljinski vpliv po Pravilniku o presoji vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) in sicer za: 
• NEPOSREDNI VPLIV (100 m): vse vrste ptic, netopirji, velike zveri, grmišča, travišča in skalovja nad gozdno mejo, 

suha travišča pod gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno mejo, mezofilna travišča, barja, morski in obmorski 
habitatni tipi 

• DALJINSKI VPLIV (1000 m): bela štorklja, črna štorklja, vodne ptice, ujede, netopirji  
• Enako območje neposrednega (100 m) in daljinskega vpliva (1000 m) je bilo upoštevano tudi pri zavarovanih območjih.  
• Pri naravnih vrednotah in EPO je upoštevano območje fizičnega prekrivanja. 
 
 
Biomasa 
V primeru poseganja v biomaso gozdov na varovanih območjih je možen negativen vpliv na gozdne 
kvalifikacijske in ključne vrste ter habitatne tipe. V primeru koriščenja biomase na naravnih vrednotah 
je možen vpliv na lastnosti naravne vrednote, zaradi katerih je bila zavarovana, v primeru poseganja v 
EPO pa na celovitost območij in njihovo biotsko pestrost. Na lastnosti območij z naravovarstvenim 
statusom (predvsem vodotokov) bi bil vpliv možen tudi v primeru izrednih dogodkov, okvar oz. 
poškodb objektov (puščanje) in izlitja mokrih stranskih produktov v vodotoke. 
 
Ob vzdržnem gospodarjenju z gozdovi, kot je predviden v z Zavodom RS za varstvo narave 
usklajenimi gozdnogospodarskimi načrti in upoštevanju veljavne zakonodaje, ocenjujemo, da bo vpliv 
izkoriščanja biomase na lastnosti območij z naravovarstvenim statusom nebistven. 
 
SKUPEN VPLIV 
Skupen vpliv tehnologij OVE za električno energijo na doseganje cilja je nebistven zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov (ocena C27). Ocena vpliva na varovana območja C velja v primeru HE in VE za 
uporabo tehnologije (ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in drugih pogojev), ne pa tudi za posamezne 
lokacije HE oziroma posamezna potencialna območja za umeščanje VE. V teh primerih bo presoja 
izvedena oziroma se izvaja na ravni prostorskega akta skladno s 25.a členom Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 
130/04, 53/06, 38/10 in 3/11). 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
Večji negativen vpliv koriščenja geotermalne energije lahko pričakujemo v primeru izpuščanja 
izrabljene termalne vode z višjo temperaturo v vodotoke, ki imajo naravovarstveni status zaradi 
varovanja živalskih ali rastlinskih vrst. Sprememba temperature vodotoka lahko lokalno povzroči 
spremembe strukture populacij vrst in vpliv na biotsko raznovrstnost.  
 

                                                      
27 Opozorilo glede ocenjevanja vplivov velikih HE: Ocena vpliva za velike HE je podana za interval 167–
344 MW in ne za 344 oz. 487 MW. Posamezni projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na 
naslednjem nivoju. Za nekatere projekte je možno, da se niti po izvedbi postopka prevlade druge javne koristi ne 
bodo izvedli ali se bodo izvedli v zmanjšanem obsegu. S sprejetjem AN OVE prevlada druge javne koristi še ni 
dokazana, temveč se bo ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE, 
upoštevajoč odsotnost drugih alternativnih rešitev in možnosti izvedbe ustreznih izravnalnih ukrepov. 
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Sončna energija: Negativnih vplivov na doseganje ciljev za naravo ne pričakujemo. 
 
Biomasa 
Vpliv uporabe lesne biomase gozdov ima lahko, kot je opisano pri oceni vplivov tehnologije OVE za 
električno energijo, negativen vpliv na lastnosti območij z naravovarstvenim statusom. Način 
upravljanja z gozdovi je predpisan z gozdnogospodarskimi načrti. Ob upoštevanju ukrepov, 
predpisanih z gozdnogospodarskimi načrti, ocenjujemo, da bo vpliv izkoriščanja biomase na območja 
z naravovarstvenim statusom nebistven. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
Vplivov na doseganje cilja zaradi pridobivanja energije iz toplotnih črpalk ne pričakujemo (ocena A). 
 
Skupen vpliv tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje na okoljski cilj ocenjujemo kot nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Vplivov na območja z naravovarstvenim statusom zaradi izvajanja tehnologij OVE v prometu ne bo, 
saj z AN OVE ni predvidena proizvodnja biodizla na območju Republike Slovenije pač pa njegov 
uvoz. Pomembnih negativnih vplivov na doseganje cilja ne pričakujemo (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Vplivov na doseganje cilja ne pričakujemo (ocena A). 

8.1.5 Podnebni dejavniki 

Okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije TGP zaradi nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri 
energije 
 
1. Tehnologije OVE za proizvodnjo električne energije 
 
Vetrne elektrarne 
Čeprav vetrne elektrarne pripomorejo k blaženju podnebnih sprememb, je treba za oceno njihovega 
doprinosa upoštevati emisijo toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi vetrne elektrarne, to je od 
njene proizvodnje, gradnje, vzdrževanja in razgradnje.  
 
Diagram na spodnji sliki prikazuje emisijo TGP za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 
virov energije na način, ki omogoča primerjavo vplivov na podnebne dejavnike med temi 
alternativami proizvodnje električne energije. Skupna značilnost teh virov električne energije je, da 
pretežni del emisije TGP nastaja v drugih fazah življenjske dobe vira električne energije, kot je 
obdobje proizvodnje električne energije. Te faze življenjske dobe vira električne energije so 
pridobivanje surovin, proizvodnja komponent, goriva in materialov, prevoz in gradnja ter odstranitev 
objektov vira električne energije. Emisije TGP iz teh faz življenjske dobe vira električne energije je 
odvisna od številnih dejavnikov, kot je na primer za posamezne države predvsem mešanica 
proizvodnje električne energije, ki se uporablja za proizvodnjo komponent, goriva in materialov.  
 
V tem Okoljskem poročilu so prevzete gornje vrednosti ogljičnih odtisov (emisija TGP v celotni 
življenjski dobi) iz diagrama na spodnji sliki, ker izračunani referenčni primeri za gornje vrednosti 
ogljičnega odtisa tako po moči vira električne energije kot geografsko in glede letnega obratovalnega 
časa elektrarn izražajo proizvodne razmere, ki so blizu dejanskim slovenskim razmeram možnega 
izkoriščanja obnovljivih virov, in sicer: 
  
- obratovalni čas hidroelektrarn je med 35 in 45 % letnega časa, 
- obratovalni čas vetrnih elektrarn je okoli 25 % letnega časa, 
- za sončne elektrarne je referenčni izračun za območje Nemčije, ki je tako po geografski širini 
kot po številu sončnih dni zelo blizu slovenskim razmeram. 
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Ocenjevanje emisije toplogrednih plinov v življenjski dobi vetrne elektrarne je na nivoju strateške 
presoje vplivov na okolje pomembno predvsem zaradi primerjave proizvodnje električne energije iz 
vetrnih elektrarn s proizvodnjo električne energije iz drugih obnovljivih virov energije. Taka 
primerjava pokaže, da imajo vetrne elektrarne enega od najmanjših ogljičnih odtisov. 
 

 
Slika 43: Emisija TGP v celotni življenjski dobi elektrarn na obnovljive vire energije (vir: 
COMPARISON OF ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the 
World Energy Council, July 2004) 
 
Hidroelektrarne 
Proizvodnja električne energije iz mHE in HE med vsemi tehnologijami OVE za električno energijo v 
Sloveniji največ pripomore k blaženju podnebnih sprememb. Za ogljični odtis proizvodnje električne 
energije v hidroelektrarnah so za Slovenijo glede na obratovalni čas hidroelektrarn prevzete vrednosti 
iz diagrama na zgornji sliki, in sicer za električno energijo iz HE 75 g CO2 ekv/kWh in za električno 
energijo iz mHE 100 g CO2 ekv/kWh.  
 
Primerjava ogljičnega odtisa električne energije iz HE in mHE pokaže, da imajo hidroelektrarne med 
obnovljivimi viri energije enega od večjih ogljičnih odtisov, ki pa je še vedno daleč manjši od 
ogljičnega odtisa naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote na fosilno gorivo.  
 
 
 

SONCE 
sončne celice – najvišja vrednost 

 sončne celice – najnižja vrednost 
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Sončne elektrarne 
Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah in pridobivanje toplote v sončnih kolektorjih 
bosta imela pomembno vlogo pri razvoju sistemov za energetsko samooskrbo stavb iz obnovljivih 
virov energije. Čeprav je ogljični odtis proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah največji 
med vsemi elektrarnami na obnovljive vire energije in znaša okoli 100 g CO2 ekv/kWhe, je 
pričakovati, da bo tehnološki razvoj na tem področju omogočil enostavne in cenene namestitve enot za 
proizvodnjo električne energije, česar pri drugih OVE, kot je veter ali voda, tehnološko ni mogoče 
izvesti.  
 

 
Slika 44: Emisija TGP iz različnih sistemov za proizvodnjo električne energije (vir: COMPARISON OF 
ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World Energy 
Council, July 2004) 
 
Lesna biomasa 
Energetska raba LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom ključno 
prispeva k blaženju podnebnih sprememb v Sloveniji. V skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov je edina ustrezna metoda za oceno učinkovitosti rabe lesne 
biomase na podnebne dejavnike v primerjavi s fosilnimi alternativami izračun emisije TGP v celotni 
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življenjski dobi obnovljivega vira energije. Emisija TGP v celotni življenjski dobi energetske rabe 
lesne biomase je odvisna od vrste lesne biomase, spremembe zaloge ogljika zaradi spremembe rabe 
tal, prevoza, predelave surovin ter tehnologije za konverzijo lesne biomase v toploto ali električno 
energijo. 
 
Metoda izračuna emisije TGP v življenjski dobi biološkega obnovljivega vira energije (metoda LCA - 
Report on sustainability requirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricity, 
heating and cooling - SEC(2010) 65 final), ki jo določa Direktiva 2009/28/ES, sledi energetski verigi 
od vira do končne rabe energije. V primeru trdne biomase za proizvodnjo električne energije in toplote 
se za končno energijo šteje proizvedena elektrika oziroma uporabljena toplota. Za oceno uspešnosti 
vpliva na podnebne dejavnike zaradi energetske rabe LBM je treba metodologijo izračuna emisije 
TGP podaljšati, tako da je v izračun vključena tudi pretvorba LBM v električno energijo oziroma 
koristno toploto. 
 
Na podlagi Poročila Komisije o uporabi metode izračuna emisije TGP v življenjski dobi biološkega 
obnovljivega vira energije (metoda LCA) je za proizvodnjo goriva iz LBM v kontinentalnem delu 
Evrope tipična vrednost emisije TGP okoli 2 g CO2 ekv/MJ oziroma 8 g CO2 ekv/kWh. K tej vrednosti 
je treba prišteti emisijo TGP naprave za pretvorbo goriva iz LBM v električno energijo oziroma v 
toploto ter seštevek emisije TGP od priprave goriva do pretvorbe v končno energijo deliti z 
energetskim izkoristkom pretvorbe goriva iz LBM v končno energijo, ki je pri SPTE okoli 60 % (pri 
proizvodnji električne energije je izkoristek pretvorbe okoli 25% in pri proizvodnji toplote okoli 85%). 
 
Ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije iz LBM se oceni na podlagi naslednjega 
izračuna: 
 
 ( ) pretvorbapretvorbagorivoLBM eeA η/+=  

  
kjer je: 
ALBM   ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije iz LBM, 
egorivo   emisija TGP v življenjski dobi priprave goriva iz LBM, 
epretvorba   emisija TGP v življenjski dobi naprave za pretvorbo LBM v končno energijo, 
η   pretvorba energetski izkoristek pretvorbe goriva iz LBM v končno energijo. 
 
Ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije v ogrevalnih sistemih na LBM in v SPTE na 
LBM je razviden iz diagramov na spodnjih slikah. Za slovenske razmere je prevzeto, da je ogljični 
odtis proizvodnje toplote v ogrevalnih sistemih na LBM okoli 50 g CO2 ekv/kWht in za proizvedeno 
električno energijo v SPTE na LBM z visokim izkoristkom okoli 100 g CO2 ekv/kWhe. 
 
Primerjava ogljičnih odtisov proizvodnje električne energije v SPTE na LBM pokaže, da ima 
energetska raba LBM enega od največjih ogljičnih odtisov, če medsebojno primerjamo ogljične odtise 
proizvodnje električne energije v SPTE na obnovljive vire energije, kar je razvidno iz diagramov na 
spodnjih slikah. 
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(pomen izrazov: ex= eksergija ali razpoložljiva energija iz SPTE) 
Slika 45: Ogljični odtis proizvodnje električne energije v SPTE (vir: COMPARISON OF ENERGY 
SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World Energy Council, July 
2004) 
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Slika 46: Ogljični odtisi proizvodnje toplote glede na vir energije (vir: COMPARISON OF ENERGY 
SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World Energy Council, July 
2004) 
 
K blaženju podnebnih sprememb bodo dodatno prispevali naslednji ukrepi AN OVE v urbaniziranem 
okolju: 
 
- vzpostavitev novih sistemov daljinskega ogrevanja, ker je tak način ogrevanja stavb energetsko 

učinkovitejši od ogrevanja stavb z individualno proizvodnjo toplote v manjših kurilnih napravah, in 
- vzpostavitev novih naprav za SPTE na obnovljive vire energije ali na zemeljski plin, ker je tak 

način proizvodnje toplote in električne energije energetsko učinkovitejši od ločene proizvodnje 
toplote in električne energije. 

 
Vpliv proizvodnje električne energije iz OVE na blaženje podnebnih sprememb je ocenjen kot 
pozitiven (ocena A). 
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2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Vse v AN OVE predvidene tehnologije za ogrevanje in hlajenje pripomorejo k blaženju podnebnih 
sprememb, ker proizvajajo toploto iz obnovljivih virov energije ali ker proizvajajo toploto in elektriko 
v napravi za SPTE z visokim izkoristkom. V AN OVE je predvideno, da bo v obdobju do 2030 delež 
toplote iz geotermalnih ogrevalnih sistemov med vsemi obnovljivimi viri energije najmanjši.  
 
Geotermalne elektrarne in geotermalni ogrevalni sistemi štejejo za obnovljivi vir energije, Pri 
vrednotenju prispevka geotermalnih ogrevalnih sistemov k vplivom na podnebne dejavnike je bila 
upoštevana vrednost ogljičnega odtisa okoli 50 g CO2 ekv/kWht (vključno z rabo energije za 
reinjektiranje medija za prenos toplote). 
 
Vpliv v AN OVE predvidenih tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje na blaženje podnebnih 
sprememb je ocenjen kot pozitiven (ocena A). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Emisije toplogrednih plinov iz prometa pomenijo precejšnje tveganje za blaženje podnebnih 
sprememb. Ker se pričakuje, da se bodo kljub izvajanju ukrepov Strategije razvoja prometa v Sloveniji 
(predlog), s katerimi se odpravljajo prometne zgostitve na cestnem omrežju, emisije toplogrednih 
plinov povečale, so v navedenem strateškem dokumentu predvideni poleg izvajanja ukrepov za 
zagotovitev večje uporabe sredstev javnega potniškega prometa tudi ukrepi spodbujanja rabe 
ekoloških vozil in izgradnje omrežja za polnilne postaje. Izvajanje splošnih ukrepov iz navedenega 
strateškega dokumenta na področju prometa, ki poleg spodbujanja javnega potniškega prometa 
spodbujajo tudi uporabo energetsko bolj učinkovitih cestnih vozil, bodo pripomogli, da bodo emisije 
toplogrednih plinov iz cestnega prometa srednjeročno stagnirale in se do leta 2030 tudi zmanjšale. 
 
Promet je ključen sektor pri doseganju državnih ciljev blaženja podnebnih sprememb do leta 2020. V 
tem sektorju emisije zelo hitro naraščajo, v Sloveniji najhitreje med vsemi državami Aneksa I 
Kjotskega protokola. Poleg tega velik delež tranzitnega prometa, na katerega imajo ukrepi, izvajani 
samo v Sloveniji, omejen vpliv, lahko zelo vpliva na zastavljene cilje. 
 
V AN OVE predvidene tehnologije OVE v prometu imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih 
sprememb (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi uvajanja tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v prometu 
imajo pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb (ocena A). 
 
Okoljski cilj 8: Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture, ki podpira proizvodnjo elektrike 
in toplote iz obnovljivih virov energije, na podnebne spremembe 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Za Slovenijo je značilna izjemno velika podnebna pestrost, saj se na zelo majhnem območju 
izmenjujejo ali prepletajo trije zelo različni podnebni tipi: submediteranski, alpski in celinski tip 
podnebja. Zaradi velike podnebne pestrosti je pričakovati, da bo odziv posameznih podnebnih regij na 
globalno ogrevanje različen. Na Agenciji RS za okolje so v letu 2014 v okviru projekta »Podnebna 
spremenljivost Slovenije« izdali 1. Poročilo o podnebnih spremembah Slovenije, v katerem so 
predstavljene pričakovane spremembe podnebja v Sloveniji do sredine tega stoletja. Pri pripravi 
scenarijev sprememb podnebja sicer niso upoštevane vse lokalne značilnosti posameznih regij, zato 
štejejo pripravljene ocene o spremembah podnebja le kot okvirne.  
 
Predvsem pa poročilo navaja, da se splošne ugotovitve o podnebnih spremembah v Evropi ne morejo 
enostavno prenesti na Slovenijo. V poročilu Agencije RS za okolje se napovedane spremembe 
podnebnih spremenljivk nanašajo na: 
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- temperaturo, ki se bo v prihodnosti v Sloveniji do sredine stoletja v povprečju povišala za 1,0 
do 2,5 °C, 

- padavine, za katere podnebni scenariji kažejo precej večjo negotovost kot za temperaturo. 
Letna višina padavin naj bi ostala bolj ali manj nespremenjena. Pomladi in jeseni so lahko 
pričakovana tako zmanjšanja kot povečanja količin padavin. Pozimi je bolj verjetno povečanje 
količine padavin, poleti pa je vsaj za južno polovico Slovenije zelo verjetno zmanjšanje 
količine padavin, 

- ekstremne vremenske dogodke, za katere je negotovost scenarijev sprememb večja kot pri 
spremembah povprečnih temperatur ali padavin. Kljub temu pa za nekatere ekstremne 
vremenske dogodke lahko z veliko gotovostjo do sredine stoletja pričakujemo: 

o ob višji temperaturi zraka hudo vročino poleti, 
o večjo spremenljivost temperature in padavin poleti, 
o več močnih padavinskih dogodkov (na splošno več vodne pare v ozračju) in večje 

izhlapevanje, 
o okrepitev hidrološkega cikla – kroženja vode, 
o pogostejše zdajšnje stoletne poplave (krajšanje povratne dobe ekstremnih padavin), 
o zelo verjetno znatno povečanje pogostosti poletne suše in 
o verjetno povečanje števila dni z ugodnimi razmerami za nastanek poletnih neurij. 

 
Ne glede na dokaj okvirne napovedi podnebnih sprememb v Sloveniji, pa je treba upoštevati tudi 
rezultate podobnih scenarijskih simulacij za druga območja v EU zaradi dviga temperature za 3,5°C 
oziroma za 2°C. Zaključki vseh teh scenarijev poudarjajo, da so glavni izzivi podnebnih sprememb, ki 
se nanašajo na nemoteno izkoriščanje OVE: 
 

- poplave in erozija tal ob vodotokih,  
- motnje na omrežju za distribucijo električne energije in komunikacijskih povezavah, ki jih 

povzročajo ekstremni vremenski dogodki, in 
- poškodbe naprav za proizvodnjo električne energije in toplote iz OVE, predvsem manjših, 

zaradi škodljivega delovanja ekstremnih vremenskih dogodkov.  
 
Prav na ekstremne vremenske dogodke je obratovanje omrežja za distribucijo električne energije zelo 
občutljivo. Omrežje za distribucijo električne energije v Sloveniji pa je posebej občutljivo na 
ekstremne vremenske dogodke zaradi težav, ki jih v povzroča žled in delno tudi erozija oziroma 
plazenje tal, ki se običajno pojavljata ob ekstremnih padavinskih dogodkih.  
 
V letu 2013 je Komisija izdala Strategijo Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam 
(COM(2013) 216 final). Splošni cilj prilagoditvene strategije za EU je prispevati k boljši odpornosti 
Evrope na podnebne spremembe. To pomeni krepitev pripravljenosti in zmogljivosti za odziv na 
učinke podnebnih sprememb na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU, razvoj skladnega 
pristopa ter izboljšanje usklajevanja. 
 
V skladu s smernicami iz Strategije Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam države 
članice pri načrtovanju novega oziroma pri obnovi obstoječega omrežja za distribucijo električne 
energije upoštevajo ukrepe iz ocene tveganja in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost omrežja 
na podnebne spremembe, zlasti v zvezi s padavinami, poplavami, viharji, visoko temperaturo in 
vročinskimi valovi, sušo in dvigom morske gladine, in sicer v obsegu, ki je pomemben za stabilno 
obratovanje omrežja.  
 
Ker se na strateškem nivoju razvoja rabe OVE ukrepi s področja prilagajanja podnebnim spremembam 
obravnavajo kot splošni ukrepi, se morajo ukrepi iz skupine splošnih ukrepov razširiti z izdelavo 
smernic, metodologije in postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih vremenskih 
pojavih ter pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo 
električne energije na ekstremne vremenske dogodke.  
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Vpliv ukrepov za proizvodnjo električne energije iz OVE na zmanjšanje ranljivosti energetske 
infrastrukture na ekstremne vremenske pojave je ocenjen kot nebistven (ocena B).  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Vse v AN OVE predvidene tehnologije za ogrevanje in hlajenje so manj občutljive na ekstremne 
vremenske pojave. Tudi njihovo obratovanje je nekaj manj odvisno od stabilnosti omrežja za 
distribucijo električne energije, kot to velja za tehnologije OVE za proizvodnjo električne energije. 
Posebnih ukrepov za zmanjšanju ranljivosti energetske infrastrukture na ekstremne vremenske pojave 
v zvezi z obratovanjem tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje ni treba izvajati. 
 
Vpliv v AN OVE predvidenih tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje na zmanjšanje ranljivosti 
energetske infrastrukture, ki podpira proizvodnjo elektrike in toplote iz obnovljivih virov energije, na 
ekstremne vremenske pojave je ocenjen kot nebistven (ocena B). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
V Strategiji razvoja prometa v RS (predlog) je predviden ukrep "Pripravljenost na ekstremne 
vremenske pojave, ki za ceste, železnice in javni promet vskladu z 41. členom Uredbe (EU) št. 
1315/2013" zahteva izdelavo analize občutljivosti prometne infrastrukture na podnebne spremembe in 
na podlagi rezultatov analize izvesti ukrepe in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost 
infrastrukture na podnebne spremembe. Dodatni ukrepi niso potrebni. Zaradi izvajanja ukrepa v 
Strategiji razvoja prometa vpliva ne bo (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Ukrepe za izboljšanje zakonodajnega in upravnega podpornega okolja bi bilo smiselno razširiti tako, 
da bodo podpirali izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo električne energije na ekstremne 
vremenske dogodke (ocena A). 

8.1.6 Zdravje ljudi 

Energetske naprave (objekti in spremljajoča infrastruktura) imajo lahko negativen vpliv na zdravje 
ljudi zaradi oddajanja nizkofrekvenčnega hrupa in infrazvoka, vpliva na pitno vodo, prekomerne 
izpostavljenosti elektromagnetnemu sevanju in vpliva na kakovost zraka.  
 
Okoljski cilj 9: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Povečani vplivi na obremenjenost okolja s hrupom so pričakovani med izvedbo in obratovanjem 
posegov zaradi umestitve naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE. Vplivi med gradnjo 
naprav za proizvodnjo električne energije iz OVE so kratkotrajne narave in so praviloma reverzibilni. 
Če je na posameznih območjih med gradnjo pričakovana večja stopnja obremenjenosti okolja, je treba 
med gradnjo izvajati omilitvene ukrepe, predvsem nadzor nad predpisano emisijo gradbenih strojev, 
časovne omejitve gradnje ter po potrebi izvedbo zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja hrupa v 
okolje. 
 
Ukrepi AN OVE v času obratovanja nimajo neposrednega vpliva na obremenjenost okolja s hrupom, 
razen vetrne elektrarne, ki povzročajo hrup zaradi emisije zvoka v slišnem frekvenčnem območju, 
zvoka v nizko frekvenčnem območju in infrazvoka. 
 
Vplivi med obratovanjem vetrnih elektrarn pa so zaradi emisije hrupa dolgotrajni. Praviloma pomenijo 
povečano obremenjenost okolja neposredno ob vetrni elektrarni do razdalje nekaj 100 m, in sicer 
zaradi emisije: 
 

- aerodinamičnega zvoka v normalno slišnem območju (od 200 do 3.000 Hz), ki nastaja ob 
konici krila vetrne turbine zaradi njegovega gibanja skozi zračno maso, 
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- nizko frekvenčnega hrupa (od 125 do 250 Hz), ki nastaja zaradi udarjanja krila vetrne turbine 
ob sloje nestabilnega zraka, in 

- zvoka v infrazvočnem območju (od 0,1 do 20 Hz), ki nastaja kot pojav drugega reda zaradi 
udarjanja turbinskega krila v turbulentni tok zraka, ki nastaja ob stebru vetrne elektrarne 
interakcije turbulentne zračne mase na razdalji med nosilnim stebrom vetrne elektrarne in 
krilom vetrne turbine. 

 
Aerodinamični zvok v slišnem območju je amplitudno moduliran s frekvenco modulacije, ki je enaka 
zmnožku vrtilne frekvence vetrne turbine in števila njenih kril. Za aerodinamičen zvok je značilno 
»švistanje«, ki se ga sliši ob vsakem prehodu krila turbine in se širi v vseh smereh ter se zmanjšuje z 
razdaljo kot običajen hrup. 
 
Nizko frekvenčni hrup nima posebnih značilnosti, njegova jakost pa se veča z večanjem nestabilnosti 
v plasteh zraka, ki udarja ob vetrno turbino. 
 
Zvok v infrazvočnem območju je zelo moteč pri turbinah starejše izdelave, pri katerih je bil nosilni 
steber vetrne turbine v smeri proti vetru pred vetrno turbino. Novejše vetrne elektrarne so vse zgrajene 
tako, da je v smeri proti vetru nosilni steber za vetrno turbino. Na jakost zvoka v infrazvočnem 
območju močno vpliva razdalja med nosilnim stebrom in krilom vetrne turbine, ki je pri novejših 
vetrnih elektrarnah večja od 6 m, kar zagotavlja, da jakost infrazvoka ne presega zvoka ozadja pri teh 
frekvencah. Frekvence infrazvoka so vedno mnogokratniki zmnožka vrtilne frekvence vetrne turbine 
in števila njenih kril. Zaradi daljše valovne dolžine se infrazvok širi dlje kot zvok v normalnem 
slišnem območju. 
 
Za uporabo vetrnih elektrarn še v Sloveniji ni predpisanih mejnih vrednosti za emisije hrupa, ki ga 
povzroča vetrna elektrarna v nizko frekvenčnem območju in v infrazvočnem območju. Navedene 
mejne vrednosti so predpisane v mnogih državah, v nekaterih državah pa so predpisane najmanjše 
oddaljenosti vetrnih elektrarn od stavb z varovanimi prostori. 
 
Vpliv vetrnih elektrarn na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom je ocenjen kot nebistven pod 
pogoji (ocena C).  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu nimajo vpliva na zdravje ljudi z vidika obremenitve 
s hrupom (ocena A). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
V AN OVE predvidene tehnologije OVE v prometu nimajo vpliva na zdravje ljudi z vidika 
obremenitve s hrupom (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi uvajanja tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v prometu 
nimajo vpliva na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom (ocena A). 
 
Okoljski cilj 10: Zmanjšati obstoječo poplavno ogroženost in zmanjšati tveganje za nastanek 
poplav zaradi neustreznega obratovanja ali zaradi porušitve pregrade HE. 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Vplivna območja v AN OVE predvidenih novih HE (električna moč nad 10 MW) so pretežno na 
območjih, ki so določena kot območja pomembnega vpliva poplav v skladu z merili in na podlagi 
podatkov iz Predhodne ocene poplavne ogroženosti. Za vplivna območja v AN OVE predvidenih 
novih HE so že pripravljene karte poplavne nevarnosti, v izdelavi pa so tudi karte poplavne 
ogroženosti, v katerih so detajlno opredeljeni viri ter stopnje poplavne nevarnosti in je evidentirana 
škoda, do katere lahko pride ob nastopu ekstremnih poplavnih dogodkov. Od vodnih ureditev na 
območju teh novih HE se upravičeno pričakuje zmanjšanje obstoječe poplavne ogroženosti najmanj v 
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tolikšnem obsegu, kot se je zmanjšala obstoječa poplavna ogroženost na vplivnih območjih nedavno 
zgrajenih HE na Spodnji Savi. Gradbeni ukrepi, ki se bodo na vplivnem območju nove HE izvedli 
zaradi stabilizacije pretočnega režima, bistveno in trajno zmanjšajo tudi obstoječo poplavno 
ogroženost na tem območju.  

Po drugi strani pa se zaradi umestitve pregrade HE v vodno okolje poplavna ogroženost na vplivnem 
območju HE poveča zaradi: 

- tveganja za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE, kot je na primer dogodek 
sočasnega praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku, in 

- tveganja za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade. 

Tveganje za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade HE je sicer majhno, ne moremo pa ga 
izključiti, medtem ko pa je treba tveganju za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE dati 
več pozornosti zlasti, ker so zaradi večje pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov pogostejše 
zdajšnje stoletne poplave (krajšanje povratne dobe ekstremnih padavin). 

  
Vpliv velikih HE na zdravje ljudi z vidika izpostavljenosti poplavni ogroženosti je ocenjen kot 
nebistven pod pogoji (ocena C).  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu nimajo vpliva na zdravje ljudi z vidika 
izpostavljenosti poplavni ogroženosti (ocena A). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
V AN OVE predvidene tehnologije OVE v prometu nimajo vpliva na zdravje ljudi z vidika 
izpostavljenosti poplavni ogroženosti (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi uvajanja tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v prometu 
nimajo vpliva na zdravje ljudi z vidika izpostavljenosti poplavni ogroženosti (ocena A). 
 
Okoljski cilj 11: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika vplivov na pitno vodo ali 
obremenitev z EMS  
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
EMS: V Sloveniji se za distribucijo električne energije uporabljajo daljnovodi napetosti 400 kV, 220 
kV, 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV in 0,4 kV. V okolici vira EMS so možni trajni vplivi na zdravje 
ljudi, ti so omejeni na okolico vira EMS, zaradi postavitve RTP izven sklopa osnovnih objektov za 
izkoriščanje OVE ali postavitev novih električnih vodov. Za potrebe distribucije elektrike do glavnega 
voda zadostujejo nižje napetostni daljnovodi. Ugotovitve kažejo, da vplivno območje za 110kV 
daljnovode znaša 15m, za 35 kV, 20 kV in 10 kV daljnovode pa varnostni odmiki niso potrebni, saj 
njihove sevalne obremenitve, niti neposredno pod daljnovodi, ne dosegajo dovoljenih mejnih 
vrednosti za I. območje varstva pred sevanji glede na Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem 
in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). Vplivno območje podzemnega kablovoda je manjše 
od vplivnega območja podobnega daljnovoda in je načeloma neposredno nad osjo kablovoda. Sestavni 
del elektroenergetskega omrežja so tudi transformatorske in razdelilne transformatorske postaje. 
Značilna transformatorska postaja v naselju (630 kVA) povzroča sevalne obremenitve, ki so že na 
razdalji približno 5 m nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred 
sevanji. Tako ni pričakovati, da bi lahko taka postaja kakorkoli povečala električna in magnetna polja, 
ki so v stanovanju stalno navzoča zaradi sevanj gospodinjskih naprav ter električnega ožičenja. (vir: 
B.Valič & P. Gajšek, 2008). 
 
Oskrba s pitno vodo: Trajen in daljinski vpliv na pitno vodo imajo lahko zajezitve zaradi 
hidroelektrarn, tako velikih kakor tudi malih, ker lahko vplivajo na tok podzemne vode. V primeru, da 
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se na vplivnem območju nahaja vodni vir pitne vode, je možen tudi vpliv na kakovostno in količinsko 
stanje vode na črpališču. Obstaja tudi možnost, da nekateri izviri na vplivnem območju presušijo. 
Natančnejše so vplivi na podzemno vodo opisani v poglavju 8.1.3., okoljski cilj 4. 
 
Prav tako lahko postavitev kakšnega koli objekta predstavlja eventualno nevarnost za onesnaženje 
pitne vode in posledično oskrbe s pitno vodo na oskrbovalnem območju, in sicer tako v času gradnje 
kot med obratovanjem. Pri normalnem obratovanju vetrnih in sončnih elektrarne bo negativen vpliv na 
podzemne vode zelo majhen, vpliv na pitno vodo pa je možen predvsem v primeru nesreče z razlitjem 
naftnih derivatov iz transportnih vozil in gradbene mehanizacije. Sodobne vetrne elektrarne obratujejo 
samodejno in ne potrebuje reduktorja, kot vetrne elektrarne starejših tipov, v katerem so bile znatne 
količine olja (okoli 200 litrov). Drugih nevarnih snovi pri delovanju teh elektrarn ni prisotnih.  
 
V času gradnje objektov za proizvodnjo električne energije iz OVE so možni daljinski in neposredni 
vplivi na pitno vodo kot je na primer možnost onesnaženja v primeru gradnje na vodovarstvenem 
pasu. Po izgradnji so vplivi na zdravje lahko trajni in daljinski (npr.: vpliv na količinsko in kakovostno 
stanje pitne vode, vpliv v okolici vira EMS ipd).  
 
Skupen vpliv ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Objekti za ogrevanje in hlajenje na sončno energijo in biomaso so predvideni znotraj objektov 
zgrajenih v skladu s prostorsko in okoljsko zakonodajo. Vpliva na javno oskrbo s pitno vodo ne bo, če 
so pri gradnji objekta upoštevani vodovarstveni pogoji.  
 
V praksi se naprave za odvzem toplote iz podzemne vode namešča tudi na vodovarstvena območja 
(tako toplote iz termalnih vodonosnikov, kar je obravnavano v sklopu geotermalne energije, kot tudi 
energije plitvih vodonosnikov, kar je obravnavano v sklopu rabe energije iz toplotnih črpalk). Na 
vodovarstvenih območjih se namešča tudi objekte za odvzem toplote iz tal (toplotne črpalke tipa tla-
voda). Kot navaja v poročilu GeoSi (2014A) je treba na nivoju države vzpostaviti jasne in pregledne 
zahteve ter priporočila za vgradnjo toplotnih črpalk. Še posebej pomembno za zaščito vira pitne vode 
je, da se po navodilih pooblaščenega geologa določi ustrezen objekt za odvzem geotermalne energije 
in način vgradnje na območjih s tankimi vodonosniki, ki se nahajajo na vodovarstvenem območju ter 
dopustna globina. Vodonosnik je po postavitvi tovrstnega objekta (neposredni vpliv), zaradi predrtja 
zemljskega pokrova, veliko bolj občutljiv na zunanje dejavnike (npr. vnos fitofarmacevtskih sredstev 
in gnojil, v primeru, da leži zajetje na kmetijski površini, težkih kovin iz prsti ipd). Stalno nevarnost 
(kumulativen vpliv) predstavlja tudi postavitev večjega števila objektov za rabo geotermalne energije 
na istem vodonosniku, kakor tudi njihova globina, potencialno nevarnost pa tudi uporaba kemikalij 
(sredstev proti zamrzovanju).  
 
V AN OVE je v okviru tehnologije za koriščenje geotermalne energije obravnavana neposredna raba 
termalne vode iz termalnih vodonosnikov. Kot kažejo ugotovitve poročila GeoSi (2014B) lahko 
izkoriščanje energije vode termalnih vodonosnikov trajno in daljinsko vpliva na trend znižanja gladine 
podzemne vode. Zaradi večje gostote uporabnikov in velike skupne količine odvzema termalne vode 
je slabšanju količinskega stanja vodonosnika najbolj podvrženo območje med Mursko Soboto, 
Moravskimi Toplicami in Lendavo (kumulativni vpliv). V tej regiji se nahaja tudi večje število 
črpališč za javno oskrbo s pitno vodo.  
 
Vpliv ocenjujemo kot nebistven pod pogoji (ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Predvidena uporaba goriv iz obnovljivih virov ne bo vplivala na zdravje ljudi. V AN OVE je 
načrtovana uporaba bioetanola in biodizla iz uvoza, pridobivanje električne energije pa je obravnavano 
v poglavju Tehnologija OVE za električno energijo. Vplivov ni pričakovati (ocena A).  
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4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi ne bodo neposredno vplivali na zdravje ljudi, s pomočjo teh ukrepov pa bo izboljšana 
kakovost bivalnega okolja. Vpliv bo pozitiven (ocena A). 
 
Okoljski cilj 12: Na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka bistveno prispevati k 
zmanjšanju letnega števila čezmernih dnevnih obremenitev zunanjega zraka z delci, ki ne sme 
biti večje od 35 v koledarskem letu 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Od vseh v AN OVE predvidenih tehnologij OVE za električno energijo in tehnologij OVE za 
ogrevanje in hlajenje povzroča emisijo onesnaževal le raba lesne biomase, pri čemer so trenutno 
najbolj pereči škodljivi učinki zaradi izpostavljenosti ljudi delcem v zunanjem zraku.  
 
Izpostavljenost onesnaženemu zraku ima velik negativen vpliv na zdravje ljudi. Največ težav pri 
doseganju ustrezne kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji je pri doseganju predpisanih mejnih 
vrednosti za delce. V preteklih letih so bila prekomerna preseganja predpisanih mejnih vrednosti za 
PM10 zabeležena v skoraj vseh mestnih občinah, zaradi česar so te sprejele odloke o načrtu za kakovost 
zraka (našteti so v poglavju 4.1). 
 
Promet in kurišča kurilnih naprav na trdna goriva, med katerimi je lesna biomasa najpogosteje v rabi, 
sta daleč največja vira onesnaževanja zunanjega zraka z delci. Delci imajo lahko številne negativne 
vplive na zdravje: povzročajo in slabšajo astmo, povzročajo aterosklerozo, slabšajo obstoječe bolezni 
dihal, srca in ožilja, povzročajo raka, itd. Smrtnost je v mestih, kjer je onesnaženost z delci velika, v 
primerjavi z mesti, ki imajo relativno čist zrak, povišana za 15–20 %.  
 
Za emisijo delcev se pričakuje, da se bo : 

- na podlagi prilagoditvenih določb predpisa, ki ureja emisije snovi iz malih kurilnih naprav, do 
leta 2020 opazno zmanjšala zaradi uvajanja novih tehnik sežiganja trdnega goriva v malih in 
srednjih kurilnih napravah, in 

- iz cestnega prometa postopno zmanjševala, predvsem zaradi odpravljanja prometnih zastojev 
(izgradnja obvoznic in novih vpadnic v mestna središča), boljšega vzdrževanja cestnih površin 
ter rabe energetsko učinkovitejših cestnih vozil.  

 
Cilj ukrepov iz programa „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 final) je, da bi v Uniji najpozneje do 
leta 2020 dosegli popolno skladnost z obstoječimi standardi kakovosti zraka na vseh območjih 
poselitve, tudi tistih, kjer je cestni promet bistven vir emisije delcev. Za ta namen je pred sprejemom 
na zakonodajnih telesih Unije nova Direktiva o nacionalnih zgornjih mejah emisij, s katero se v EU 
pravni okvir prenašajo določbe spremenjenega Göteborškega protokola, ki je bil sprejet leta 2012. 
Vendar doseganje nacionalnih zgornjih meja za nekatera onesnaževala ne zagotavlja odprave 
neskladnosti kakovosti zraka s predpisanimi standardi, ki se pojavlja lokalno. Program „Čist zrak za 
Evropo“ nalaga državam članicam, da za namen doseganja standardov kakovosti zunanjega zraka 
okrepijo tako nacionalno kot lokalno delovanje.  
 
Za dosego ciljev odprave neskladnosti kakovosti zraka s predpisanimi standardi za kakovost zraka, ki 
se pojavlja občasno in na geografsko omejenem območju, običajno na območju mestnih občin zaradi 
velike gostote poselitve ter v Zasavju zaradi večjega obsega industrijskega onesnaževanja, je vlada RS 
na območjih prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka na 
posameznem območju. V skladu s temi načrti bodo za ta območja izdelani Podrobnejši programi 
ukrepov zmanjševanja onesnaženosti z delci PM(10). Pri izvajanju ukrepov uvajanja tehnologij za 
proizvodnjo električne energije na lesno biomaso bo treba te Programe upoštevati v celoti. 
 
K preprečevanju škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zaradi rabe lesne biomase kot obnovljivega vira 
energije, v urbaniziranem okolju dodatno prispejo tudi naslednji ukrepi AN OVE, povezani z rabo 
lesne biomase: 
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- vzpostavitev novih sistemov daljinskega ogrevanja, ker je tak način ogrevanja stavb 
energetsko učinkovitejši in zaradi manjših emisij onesnaževal okoljsko sprejemljivejši od 
ogrevanja stavb z individualno proizvodnjo toplote v manjših kurilnih napravah, in 

- vzpostavitev novih naprav za SPTE na lesno biomaso kot obnovljiv vire energije, ker je tak 
način proizvodnje toplote in električne energije energetsko učinkovitejši in zaradi manjših 
emisij onesnaževal okoljsko sprejemljivejši od ločene proizvodnje toplote in električne 
energije. 

 
Vpliv proizvodnje električne energije na izpostavljenost ljudi onesnaženemu zunanjemu zraku je 
ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena C).  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Tako kot za tehnologije OVE za električno energijo, velja tudi za tehnologije OVE, ki so v AN OVE 
predvidene za ogrevanje in hlajenje, da povzročajo emisijo onesnaževal le tiste, ki kot obnovljivi vir 
energije uporabljajo lesno biomaso.  
 
Vpliv tehnologij OVE za ogrevanje in hlajenje na izpostavljenost ljudi onesnaženemu zunanjemu 
zraku je ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena C).  
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Emisije onesnaževal iz prometa se srednjeročno, zaradi uvajanja tehnologij OVE v prometu, ne bodo 
bistveno zmanjšale. Pričakovati pa je, da bo do leta 2030 prispevek teh tehnologij k zmanjšanju 
emisije onesnaževal že opazen zaradi uvajanja alternativnih goriv oziroma predvsem zaradi 
povečanega deleža električnih vozil. 
 
V AN OVE predvidene tehnologije OVE v prometu imajo pozitiven vpliv na izpostavljenost ljudi 
onesnaženemu zunanjemu zraku (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi uvajanja tehnologij OVE za električno energijo, ogrevanje in hlajenje in v prometu 
nimajo vpliva na izpostavljenost ljudi onesnaženemu zunanjemu zraku (ocena A). 

8.1.7 Prebivalstvo in materialne dobrine 

Okoljski cilj 13: Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z energijo 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
V Sloveniji uporabo OVE pogosto spremlja nezadovoljstvo in celo nasprotovanje javnosti. Objekti za 
pridobivanje električne energije iz vode in vetra, vključno s spremljajočo infrastrukturo (električni 
vodi, dostopne oziroma vzdrževalne ceste itd), imajo lahko negativne vplive na kakovost bivanja na 
lokalni ravni oziroma na ožjem območju posega. Tovrstni trajni vplivi so omejeni predvsem na vidne 
značilnosti (npr. vetrnica, dimnik, sončne celice), spremeni pa se lahko tudi celostna podoba kraja 
(postavitev akumulacijskega jezera). Upoštevati je treba tudi trajno lokalno pozitiven vpliv, s čimer je 
mišljena trajna boljša kakovost življenja zaradi povečanja zaposlenosti predvsem na podeželju, 
uporabo lokalno dostopnih virov energije bolj v skladu s tradicionalnimi vrednotami in pri katerih 
nimamo uvozne odvisnosti, dober občutek posameznika, da varuje okolje in podobno. Uporaba 
obnovljivih virov v energetiki ima v primerjavi s fosilnimi gorivi globalno pozitiven vpliv na 
materialne dobrine, saj pozitivno vpliva na klimatske spremembe, katerih posledica so dogodki, ki 
negativno vplivajo na materialne dobrine (suše, poplave, zmrzal, žled itd). Pomembno vlogo pri 
osveščanju in izobraževanju širše javnosti imajo demonstracijski projekti, ti pomenijo širjenje 
primerov dobrih praks, pridobivanje in izmenjavo izkušenj, s čimer se doseže popularizacija ukrepov 
za energetsko učinkovitost.  
 
Skupen vpliv ocenjujemo kot nebistven (ocena B). 
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2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Nove tehnologije in materiali za izkoriščanje OVE so lahko izjemna priložnost za razvoj novih panog 
in posledično povečanja zaposlenosti.  
 
Skupen vpliv je trajen in pozitiven (ocena A). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Splošni cilji Strategije razvoja prometa v Republiki Sloveniji (predlog), ki bo do leta 2030 približala 
prometni sistem trajnostnemu sistemu, so naslednji: zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, bistveno 
zmanjšanje odvisnosti od nafte in omejitev naraščanja zastojev. Doseganje vseh teh splošnih ciljev 
prometne strategije ima poleg pozitivnega vplivov na zdravje prebivalstva tudi izrazit vpliv na 
prebivalstvo, z vidika njegovega ekonomskega stanja in materialnih dobrin, s katerimi razpolaga. 
Ukrepa iz Strategije razvoja prometa z vidika rabe obnovljivih virov v prometu, ki vplivata tudi na 
prebivalstvo in materialne dobrine sta "Spodbujanje rabe ekoloških vozil in izgradnja omrežja za 
polnilne postaje" in "Zniževanje emisij onesnaževal". Vpliv je trajen in pozitiven (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi  
Splošni ukrepi so namenjeni spodbujanju vseh vrst obnovljivih virov energije. Predvsem podpora z 
vidika finančnih vzpodbud in pomoč pri vzpostavljanju trga bo pozitivno vplivala na zagotavljanje 
okoljsko trajnostne oskrbe z energijo.  
 
Skupen vpliv je trajen in pozitiven (ocena A). 

8.1.8 Kulturna dediščina 

Okoljski cilj 14: Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Vetrne elektrarne 
Večina vplivov na območja in objekte kulturne dediščine, vključno z arheološko dediščino, lahko 
nastane kot posledica fizičnega posega in posledične poškodbe med gradbenimi deli. Vpliv lahko 
nastane zaradi spremembe značilne podobe pripadajočih območij objektov in vplivnih območij 
kulturne dediščine v širšem prostoru oziroma motenih pogledov na objekte in območja kulturne 
dediščine. Ti vplivi so izraziti predvsem v območjih kulturnih krajin. Večji del potencialnih območij 
za postavitev vetrnih elektrarn obsega območja brez kulturne dediščine oz. z majhno gostoto objektov 
in območij kulturne dediščine. Znotraj potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn so prisotna 
posamezna območja in objekti kulturne dediščine, ki jih je treba in možno upoštevati pri 
podrobnejšem umeščanju vetrnih elektrarn v prostor (seznam je v tabeli spodaj). V okviru 
podrobnejšega načrtovanja vetrnih elektrarn in pripadajoče infrastrukture bodo predvidoma potrebne 
predhodne arheološke raziskave.  
 
Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn obsegajo hribovita območja s praviloma majhnim 
obsegom dediščine. Območja so prikazana v prilogi št. 5. Iz teh območij so že izločena območja z 
veliko gostoto dediščine, območja dediščinskih in zgodovinskih krajin oz. območja planin z objekti 
stavbne dediščine, zato vplivov na ta območja ni pričakovati. Večji obseg možnih konfliktov z 
dediščino je pričakovati na lokacijah na Primorskem ter na območju med Špitaličem in Mrzlico, kjer 
glede vetra ugodna območja v večji meri posegajo v območja večje gostote dediščine.  
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Tabela 25: Pregled poseganja potencialnih območij VE na enote kulturne dediščine (v seznamu so samo VE polja, ki tangirajo enote KD) 
Vetrno polje Ešd Ime Tip Režim Predpis 

1 Porezen - 
Podbrdo 

21377 Podporezen - Spominsko znamenje talcem memorialna 
dediščina 

dediščina / 

29224 Zgornja Sorica - Domačija Zgornja Sorica 50 profana stavbna 
dediščina 

spomenik Odlok o razglasitvi domačije Zgornja Sorica 50 za kulturni 
spomenik lokalnega pomena (Ur.l. RS, št. 47/12) 

10 Senožeška brda 9592 Volče pri Košani - Arheološko območje Žuškovka arheološka 
dediščina 

arheološko 
najdišče 

/ 

13047 Razdrto - Arheološko najdišče Goli vrh arheološka 
dediščina 

arheološko 
najdišče 

/ 

7938 Senožeče - Drevored ob cesti Razdrto-Senožeče vrtnoarhitekturna 
dediščina 

dediščina / 

13463 Laže - Spominsko znamenje karavli P-3 memorialna 
dediščina 

dediščina / 

13466 Laže - Spomenik žrtvam vojnega nasilja memorialna 
dediščina 

dediščina / 

7292 Laže - Gradišče Ajdovc arheološka 
dediščina 

spomenik Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov na območju občine Sežana (Uradne objave 
(Primorske novice), št. 13/92, Ur.l. RS, št. 68/95, 4/96 
(popravek), 26/14) 

7269 Dolenja vas pri Senožečah - Gradišče Šmarnik arheološka 
dediščina 

spomenik Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov na območju občine Sežana (Uradne objave 
(Primorske novice), št. 13/92, Ur.l. RS, št. 68/95, 4/96 
(popravek), 26/14) 

7267 Dolenja vas pri Senožečah - Gradišče Hribi arheološka 
dediščina 

spomenik Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov na območju občine Sežana 
(Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92, Ur.l. RS, št. 
68/95, 4/96 (popravek), 26/14) 

13466 Laže - Spomenik žrtvam vojnega nasilja memorialna 
dediščina 

vplivno 
območje 

/ 

13463 Laže - Spominsko znamenje karavli P-3 memorialna 
dediščina 

vplivno 
območje 

/ 

13463 Laže - Spominsko znamenje karavli P-3 memorialna 
dediščina 

dediščina / 

13463 Laže - Spominsko znamenje karavli P-3 memorialna 
dediščina 

vplivno 
območje 

/ 

13466 Laže - Spomenik žrtvam vojnega nasilja memorialna 
dediščina 

dediščina / 
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13466 Laže - Spomenik žrtvam vojnega nasilja memorialna 
dediščina 

vplivno 
območje 

/ 

12 Banjšice - 
Lokovec 

26140 Lokovec - Ambient domačij Lokovec 23 in 24 profana stavbna 
dediščina 

dediščina / 

26129 Lokovec - Domačija Lokovec 210 profana stavbna 
dediščina 

dediščina / 

21756 Lokovec - Spominska plošča Srečku Legatu memorialna 
dediščina 

dediščina / 

21939 Lokovec - Spomenik Francu Mermolji-Mitji memorialna 
dediščina 

vplivno 
območje 

/ 

3 Špitalič - 
Trojane - Motnik 

16951 Bela - Grobišče borcev NOB na Slopih memorialna 
dediščina 

dediščina / 

3 Špitalič - 
Trojane - Motnik 

16952 Špitalič - Spomenik NOB na Šipku memorialna 
dediščina 

dediščina / 

5 Golte 26625 Bele Vode - Domačija Bele Vode 45 profana stavbna 
dediščina 

dediščina / 

9 Hrpelje - Slope - 
Mrše 

17290 Artviže - Arheološko območje Križev drev arheološka 
dediščina 

arheološko 
najdišče 

/ 

9 Hrpelje - Slope - 
Mrše 

624 Rodik - Arheološko najdišče Ajdovščina arheološka 
dediščina 

spomenik Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih 
spomenikov na območju občine Sežana 
(Uradne objave (Primorske novice), št. 13/92, Ur.l. RS, št. 
68/95, 4/96 (popravek), 26/14) 
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Hidroelektrarne nad 10 MW in male HE 
 
Male hidroelektrarne (mHE) 
Vpliv gradnje malih hidroelektrarn na kulturno dediščino se lahko odraža kot uničenje ali poškodba 
posameznih prvin, ki narekujejo varstvo. Do neposrednega vpliva lahko prihaja zaradi preplavitve 
posameznih območij, dviga podzemne vode (posledičnih poškodb arheoloških ostalin, temeljev 
objektov dediščine) in izvajanja gradbenih del (gradnje nasipov, spremljajočih infrastrukturnih 
ureditev). Možno je uničenje ali poškodbe arheoloških ostalin odkritih med gradnjo. Pri prenovi 
obstoječih hidroelektrarn, ki so opredeljene kot dediščina, lahko pride do neposrednega vpliva na 
varovane značilnosti. Izkoriščanje vodne moči s pomočjo manjših vodnih obratov – male HE, s 
katerimi bi proizvajali električno energijo, ima lahko tudi pozitiven vpliv na kulturno dediščino. Z 
obnovo nekdanjih mlinov in žag, v skladu z varstvenimi režimi, se kulturna dediščina ohranja.  
 
V Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije se na področju mHE načrtuje minimalno povečanje 
skupne inštalirane moči na osnovi projektno že opredeljenih potencialov novih malih HE, v okviru 
katerega je upoštevan tudi potencial posodobitev in nadgradenj obstoječih mHE in možnost izrabe 
lokacij obstoječih pregrad. Po analizi lokacij je ugotovljeno, da je 209 obstoječih mHE lociranih na 
enotah kulturne dediščine (pri čemer je upoštevano širše območje 20 m okrog objektov KD), od tega v 
skoraj 50% na enote profane stavbne dediščine, sledijo ji enote naselbinske dediščine, kulturne krajine, 
sakralne stavbne dediščine, memorialne dediščine in sakralno profane stavbne dediščine, itd. Od tega 
jih je okoli 26 % zavarovanih kot kulturni spomenik (spodnja tabela in grafikon). Prav tako se na 
enotah KD nahaja 263 potencialnih lokacij novih mHE (obstoječe pregrade, projektno opredeljene 
lokacije mHE) (pri čemer je upoštevano širše območje 20 m okrog objektov KD). Od tega jih 40 % 
tangiran enote profane stavbne dediščine, sledijo ji enote kulturne krajine, naselbinske dediščine, 
sakralne stavbne dediščine, itd. Od tega jih je okoli 17 % zavarovanih kot kulturni spomenik (tabela in 
slika spodaj).  
 
Tabela 26: Število in delež enot kulturne dediščine (po tipih dediščine), na katerih so locirane obstoječe 
mHE in umeščene potencialne lokacije mHE  

KULTURNA DEDIŠČINA obstoječe mHE potencialne mHE 
obstoječe 

mHE (delež%) 
potencialne mHE 

(delež %) 
arheološka dediščina 16 34 7,66 12,93 

Spomenik 4 6 1,91 2,28 

vplivno območje spomenika 1 0 0,48 0 

arheološko najdišče 11 28 5,26 10,65 

kulturna krajina 21 24 10,05 9,13 

Dediščina 18 22 8,61 8,37 

Spomenik 3 2 1,44 0,76 

memorialna dediščina 9 6 4,31 2,28 

Spomenik 3 3 1,44 1,14 

vplivno območje spomenika 1 0 0,48 0 

Dediščina 5 2 2,39 0,76 

vplivno območje  0 1 0 0,38 

naselbinska dediščina 44 62 21,05 8,00 

Spomenik 13 12 6,22 4,56 

vplivno območje spomenika 2 2 0,96 0,76 

Dediščina 23 27 11,00 10,27 

vplivno območje 6 21 2,87 7,98 

profana stavbna dediščina 97 107 46,41 40,68 

Spomenik 28 20 13,40 7,60 

vplivno območje spomenika 15 19 7,18 7,22 
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Dediščina 31 37 14,83 14,07 

vplivno območje 14 24 6,70 9,13 

dediščina priporočilno 9 7 4,31 2,66 

sakralna stavbna dediščina 12 14 5,74 5,32 

Spomenik 1 0 0,48 0 

vplivno območje spomenika 2 1 0,96 0,38 

Dediščina 2 4 0,96 1,52 

vplivno območje 7 9 3,35 3,42 

sakralno profana stavbna 
dediščina 

3 1 1,44 0,38 

Spomenik 1 0 0,48 0 

vplivno območje spomenika 0 0 0 0 

Dediščina 1 0 0,48 0 

vplivno območje 1 1 0,48 0,38 

vrtno arhitekturna dediščina  2 7 0,96 2,66 

Spomenik 0 2 0 0,76 

vplivno območje spomenika 1 4 0,48 1,52 

Dediščina 1 1 0,48 0,38 

zgodovinska krajina 3 3 1,44 1,14 

Spomenik 1 1 0,48 0,38 

Dediščina 2 2 0,96 0,76 

Ostalo 2 5 0,96 1,90 

Spomenik 0 1 0 0,38 

vplivno območje spomenika 0 1 0 0,38 

Dediščina 1 2 0,48 0,76 

vplivno območje 0 1 0 0,38 

dediščina priporočilno 1 0 0,48 0 

SKUPAJ 209 263 100,00 100,00 

 

 
Slika 47: Prikaz deleža tangiranih enot KD z obstoječimi in potencialnimi lokacijami mHE 
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Slika 48: Tangiranje kulturne dediščine - obstoječe mHE 
 

 
Slika 49: Tangiranje kulturne dediščine – potencialne nove mHE 
 
Iz analize sledi, da obstoječe in potencialne lokacije mHe največkrat tangirajo enote profane stavbne 
dediščine, ki so v večini povezane z izkoriščanjem površinskih vodotokov: vodna žaga, mlin, kovačija, 
rake, jez, vodni kanal, elektrarna, mlinščica.  
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Hidroelektrarne nad 10 MW 
 
Energetska raba reke Save 
Gostota območij in objektov kulturne dediščine v predvidenem območju zajezitev na srednji Savi je 
sorazmerno majhna. Vplivi ureditev HE na območja in objekte kulturne dediščine bodo predvsem 
posledica posegov na arheološka območja ob Savi. Predvidoma bodo preplavljeni le manjši in 
praviloma obrobni deli arheoloških območij, na večjem delu pa so možni vplivi zaradi dviga 
podzemne vode in gradbišča (gradnja nasipov ipd., zaradi česar bodo arheološka območja lahko trajno 
poškodovana oziroma zmanjšana). Možen je neposreden vpliv na arheološke ostaline, ki bodo odkrite 
med gradnjo. Prav tako obstaja manjša možnost, da bi ob morebitnih razlitjih nafte in naftnih 
derivatov ali drugih, predvsem korozivnih snovi v tla ob gradbišču prišlo do poškodb arheoloških 
ostalin.  
 
Objekti in območja kulturne dediščine, ki so v vplivnem območju ureditev, bodo tangirani predvsem 
posredno (zaradi bližine gradbišča, novih ureditev v neposredni okolici, zaradi dviga podzemne vode, 
zaradi motenih ali preprečenih vizur na te objekte med gradnjo ali po njej ipd.). Izpostaviti je treba 
grad Ponoviče (EŠD 8768) s parkom (EŠD 8769), Kresnice – Arheološko območje (EŠD 22872), 
Velika vas – Utrjena višinska naselbina Travnarjevo (EŠD 16683) gradišče ter Križevska vas – 
Gradišče na Gradišču (EŠD 19583), Zavrate – Raheološko najdišče Trubarjev grič (EŠD 25253) ter 
arheološko najdišče Podkraj pri Hrastniku – Rimskodobna naselbina Ribnik (EŠD 8784), Lipce - 
Steber električnega daljnovoda (EŠD 3005388), Koroška Bela - Arheološko najdišče Belško polje 
(EŠD 29669), Moste - Arheološko območje Gorička (EŠD 28771), kulturni spomenik Moste - 
Hidroelektrarna Završnica (EŠD 471) ter Bled - Arheološko območje Dobravice (EŠD 29949).  
 
Za mostove, ki so opredeljeni kot tehniška dediščina - Jevnica – Most in spomenik ilegalnemu 
prehodu čez Savo (EŠD 16200) in Sava – Cestni most (EŠD 8114), Vikrče – Viseči most (EŠD 16335) 
velja, da v tej fazi še ni možno natančno opredeliti vpliva. Širine zajezitve lahko presegajo razpetine 
mostov. Za mostove je smiselno preveriti možnost ohranitve mostu v obstoječi obliki - zožitev 
zajezitve s pomočjo tehničnih ukrepov (zaščitni zid). V kolikor se izkaže, da to ni mogoče, in da bo do 
vplivov na te objekte prišlo, se predvidi prilagoditve mostu (podaljšanje konstrukcije, prilagoditev 
nosilnih stebrov) v skladu s podrobnejšimi smernicami pristojne službe varstva kulturne dediščine. 
 
V letih 2010 in 2011 so bile na območjih pobud za DPN za HE na Savi izvedene predhodne 
arheološke raziskave za določitev arheološkega potenciala. Na osnovi njih so bile na vplivnem 
območju HE registrirana nova arheološka najdišča: 
• EŠD 29684 Ponoviče - Arheološko območje Tičnik, 
• EŠD 29683 Spodnji Log pri Litiji - Arheološko območje Laško polje 
• EŠD 29754 Sava - Železnodobno grobišče Vinarica 
• EŠD 520027 Konjšica - Arheološko območje Grašica 
• EŠD 29678 Završje - Dvorec Prusnik 
• EŠD 29707 Podkraj pri Hrastniku - Obsavska vlečna pot Beli slap 
• EŠD 29679 Suhadol pri Zidanem Mostu - Arheološko območje Kaič, itd.  
 
Energetska raba reke Mure 
Gostota območij in objektov kulturne dediščine v predvidenem območju je sorazmerno majhna. Večja 
območja kulturne dediščine se nahajajo znotraj ali neposredno ob poselitvenih območjih, na katere naj 
ne bi bilo neposrednih vplivov.  
 
V manjši meri bi bila lahko ogrožena širša območja zavarovane kulturne dediščine, ki so v verjetnem 
vplivnem območju ureditev in bodo tangirana predvsem posredno (zaradi bližine gradbišča, novih 
ureditev v neposredni okolici, zaradi dviga podzemne vode, zaradi motenih ali preprečenih vizur na te 
objekte med gradnjo ali po njej). Taka so območja in objekti na območju Gornje Radgone ter objekti 
dediščine Trate – grad Cmurek (EŠD 69) in Petanjci – Bathyanijev dvorec (EŠD 16478), območju 
arheološkega spomenika Mota – Gomilno grobišče Gomilce (EŠD 14855), kulturni spomenik Veržej - 
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Mlin na Muri (EŠD 809-Odlok o razglasitvi nepremičnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena na 
območju Občine Veržej, Ur.l. RS 60/2010). Posreden vpliv lahko pričakujemo na primeru kulturnega 
spomenika Radenci - Zdravilišče Radenci (EŠD 946). 
 
Možni vplivi energetskih objektov na območja in objekte kulturne dediščine bi lahko bili predvsem 
posledica preplavitve ter s tem delnega ali trajnega vpliva na znane in med gradnjo odkrite arheološke 
ostaline neposredno ob Muri, predvsem gomilnih grobišč.  
 
Energetska raba reke Drave 
Na reki Dravi je predvidena le prenova HE Fromin, ki bo izvedena v okviru obstoječih gabaritov 
samega objekta HE pri čemer se ne bo posegalo v strugo vodotoka. Na območju objekta HE Formin je 
registrirana enota kulturne dediščine EŠD 6513 Ptuj - Rimska cesta Poetovio-Mursa. Gre za kulturni 
spomenik zavarovan z Odlokom o razglasitvi nepremičnih kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Ptuj (Uradni vestnik občin Ormož in Ptuj, št. 35/89-181, Uradni vestnik Mestne 
občine Ptuj, št. 1/2008-2, 7/2009-61, 9/2010-51, 12/2010-86). Iz javno dostopnih podatkov je razvidno 
(I.Tušek), da je z odlokom razglašena cesta na območju HE uničena (leta 1978). Zaradi tega 
predvidevamo, da obnova HE ne bo vplivala na kulturni spomenik. 
 
Sončne elektrarne 
Namestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte stavbne dediščine lahko pomeni 
razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine. Oblika strehe in kritina sta praviloma varovana 
elementa stavbne dediščine, z namestitvijo opreme za izkoriščanje sončne energije se lahko bistveno 
spremeni podoba stavbe. Do negativnega vpliva na podobo objektov dediščine v širšem prostoru lahko 
pride tudi v primeru umeščanja sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v vplivna območja dediščine 
ter dediščinske kulturne in zgodovinske krajine. Namestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev 
na objekte in v območja kulturne dediščine lahko pomeni razvrednotenje varovanih značilnosti 
dediščine.  
 
Biomasa 
Predpostavljamo, da bo raba gozdne biomase tudi v bodoče usklajena s stanjem lesnih zalog in s 
prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo imela škodljivih vplivov na vidno značilnost območjih 
kulturne dediščine. Sami objekti morajo biti načrtovani v skladu s prostorskimi akti, zato vpliva na 
enote kulturne dediščine ni pričakovati.  
 
Skupen vpliv na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – 
ocena C.  
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Raba OVE v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih in industriji za ogrevanje in hlajenje večinoma ne 
bo imela vpliva na enote kulturne dediščine. Razen v primeru umestitve sončnih kolektorjev na 
objekte stavbne dediščine lahko pomeni razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine. Oblika strehe 
in kritina sta praviloma varovana elementa stavbne dediščine, z namestitvijo opreme za izkoriščanje 
sončne energije se lahko bistveno spremeni podoba stavbe. Namestitev sončnih elektrarn in sončnih 
kolektorjev na objekte in v območja kulturne dediščine lahko pomeni razvrednotenje varovanih 
značilnosti dediščine.  
 
Skupen vpliv na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov 
(ocena C). 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Uporaba biogoriv, električnih vozila in električne energija v železniškem prometu ne bodo imela 
vpliva na enote kulturne dediščine.  
 
Vpliv na kulturno dediščino ne bo (ocena A). 
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4. Splošni ukrepi  
Ukrepi za izboljšanje ekonomskega podpornega okolja – podpore za spodbujanje uporabe energije iz 
OVE bodo imeli pozitiven vpliv na enote kulturne dediščine, saj pomenijo podpore za energetske 
sanacije stavb. 
 
Vpliv na kulturno dediščino ne bo (ocena A). 

8.1.9 Krajina 

Okoljski cilj 15: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Vetrne elektrarne 
Najpomembnejši trajni vpliv na krajino zaradi prisotnosti vetrnic je sprememba krajinske slike in 
posledično prostorskih razmerij, simbolnih vrednosti in kulturnosti prostora. Negativni vplivi 
umestitve vetrnih elektrarn na krajinsko sliko so izrazitejši: 

- v naravno bolj ohranjenih krajinah, 
- v krajinah z izrazito simbolno vrednostjo in širše krajinsko prepoznavnih območjih, 
- v odprti (travnati, skaloviti) krajini oz. krajinsko manj pestrih območjih, kjer je stopnja vidne 

absorpcije manjša, 
- na vidno izpostavljenih legah, predvsem če so vetrnice v "prvem planu" najbolj frekvenčnih 

gledišč, 
- če so te v večjem številu nameščene na neprekinjenem polju vetrnih elektrarn. 

 
Vpliv na spremembo krajinske slike imajo lahko posamične vetrnice, ki se jih v prostor umešča s 
podrobnimi občinskimi prostorskimi načrti (lokacije teh z AN OVE niso predvidene), kakor tudi 
vetrne elektrarne z večimi vetrnicami. V AN OVE opredeljena potencialna območja za vetrne 
elektrarne ne posegajo v izjemne krajine. Iz teh območij so smiselno izvzeta tudi krajinska območja s 
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Območja so prikazana na karti v prilogi 5. Vpliv 
vetrnih elektrarn na krajino je moč omiliti z optimizacijo umestitve vetrnic v prostor in njihovim 
oblikovanjem.  
 
Začasni vplivi na značilnosti krajine ter vidne kakovosti prostora bodo prisotni v času gradnje vetrnih 
elektrarn ter v času njihove razgradnje. 
 
Hidroelektrarne nad 10 MW in male HE 
Umestitev hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh spremljajočih 
ureditev lahko povzroči velike spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin 
prepoznavnosti prostora. Vplivi malih hidroelektrarn so manjšega merila, vendar je ob njihovem 
znatnem številu in posledičnih številnih spremembah obvodnih krajin treba upoštevati njihov 
kumulativni vpliv. Med gradnjo do vplivov na krajino prihaja zaradi odstranitve obrežne vegetacije, 
obsežnih zemeljskih del (izkopov gradbenih jam, gradnje jezovnih zgradb in nasipov, ureditev 
zajezitev in njihovih novih brežin, urejanja pritokov, začasnega odlaganja materiala v obvodnem 
prostoru ipd.) ter prisotnosti gradbišča in mehanizacije. Trajni vplivi na krajino so posledica umestitve 
pregrad in spremljajočih objektov ter zajezitve, ki praviloma pomenijo bistveno razširitev obstoječih 
strug rek ter izrazito spremembo značaja teh rek. Zaradi dviga gladine prihaja do zalitja skalnega dna 
struge in brežin, tako da ni več vidnih značilnih krajinskih prvin - skal, brzic in prodišč. Vplivi na 
krajino so večji v primerih, kjer je predvidena izvedba dodatnih ureditev vzdolž zajezitve - energetskih 
in vodnogospodarskih nasipov. Vodna telesa praviloma predstavljajo prvino, ki pozitivno vplivajo na 
kakovost krajinske slike. Zato je treba dopuščati tudi možnost, da zajezitev poveča prepoznavnost 
krajine. H kakovosti krajinske slike lahko prispeva tudi kakovostna arhitektura pregrade. Umestitev 
hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh spremljajočih ureditev 
povzročata velike spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti 
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prostora. Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi ne posega v območja izjemnih krajin in krajinska 
območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni, bo pa povzročila bistveno spremembo 
značaja reke. Poleg optimizacije hidroenergetskih ureditev je za zmanjšanje vplivov na krajino in s 
tem povečanje stopnje sprejemljivosti posega ključna programska nadgradnja prostora, predvsem z 
rekreacijskimi vsebinami, ki izhajajo iz prepričanja, da gradnje verige HE na Savi ni moč obravnavati 
v ozkem energetskem smislu, temveč v najširšem prostorskem in družbenem kontekstu. Mura s 
poplavnimi logi, mrtvicami, prodišči, poplavnimi gozdovi in ohranjeno kulturno krajino predstavlja 
edinstveno krajino v slovenskem prostoru. Energetska raba Mure bi lahko povzročila spremembe 
krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora.  
 
Vplive je možno omiliti s celovito krajinsko arhitekturno ureditvijo prostora vzdolž zajezitve ter tako 
vzpostaviti novo prepoznavno krajino. 
 
Energetska raba reke Save 
Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi in izvedba vseh spremljajočih ureditev bosta povzročili velike 
spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora. Med gradnjo 
bodo vplivi na krajino zelo veliki in bodo predvsem posledica odstranitve obrežne vegetacije in 
obsežnih zemeljskih del ter prisotnosti gradbišča in mehanizacije. Ti vplivi bodo najbolj izraženi na 
območjih, ki so v vidnem stiku obstoječe poselitve in hkrati na delih, kjer bodo spremembe najbolj 
očitno, predvsem na območju Senožeti, Litije, Renk, Save, Hrastnika, Suhadola ter vzdolž prometnic, 
ki potekajo po dolini Save.  
 
Trajni vplivi na krajino bodo predvsem posledica umestitve pregrad in strojnic v pretežno naravno ali 
primestno okolje ter ureditev akumulacijskih bazenov, ki bodo pomenili v delu tudi bistveno razširitev 
sedanje struge Save, hkrati s tem pa tudi vidno spremembo značaja te reke (zaradi dviga gladine bo 
skalno dno struge zalito in ne bo več vidnih skal v strugi, brzic in prodišč). Vplivi na krajino bodo 
večji na odsekih, kjer je predvidena izvedba energetskih in vodnogospodarskih nasipov (zlasti na 
odseku od Dolskega do Ponovič), predvsem pa na območjih jezovnih zgradb in priključnih 
daljnovodov. Zaradi potrebnih utrditev brežin Save in izlivnih delov pritokov bosta na velikem delu 
brežin Save potrebni trajna odstranitev obvodne zarasti in preoblikovanje doslej naravno oblikovanih 
strug. Mrtvice in rokavi ter zatoni bodo uničeni, z njimi pa spremljajoča vegetacija. 
 
HE na spodnjem delu obravnavanega odseka (dolvodno od Litije) bodo postopoma postale del 
krajinske zgradbe vodnega in obvodnega prostora in kljub odmiku od prvotnega stanja (razširitev 
struge Save, zmanjšanje obvodnega prostora) ne bodo vidno moteče v pogledih iz naselij ter z bližnjih 
cest. HE na zgornjem delu odseka predvidevajo večji obseg zajezitve in posledično večje spremembe 
krajinskih značilnosti. 
 
Na vplivnem območju HE na srednji Savi so nekatere prostorske dominante, ki jih bo treba upoštevati 
pri nadaljnjem načrtovanju kot ključne točke v prostoru, ki morajo imeti zagotovljen ustrezen 
prostorski, krajinski ambient (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče) in ustrezne funkcionalne povezave 
(navezave na omrežje cest, pešpoti in kolesarskih poti). 
 
Energetska raba reke Mure 
Po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004) je območje Mure opredeljeno 
kot območje naravnih kakovosti. Predstavlja območje z veliko ohranjenostjo in raznolikostjo biotske 
raznovrstnosti, kar se odraža tudi v naravnih značilnostih in strukturi krajine. Območje Mure s 
poplavnimi logi, mrtvicami, prodišči, poplavnimi gozdovi in ohranjeno kulturno krajino predstavlja 
edinstveno krajino v slovenskem prostoru.  
 
Energetska raba Mure lahko privede do trajne odstranitve obstoječe rečne vegetacije, umestitve 
pregrad in strojnic v naravno okolje, ureditve akumulacijskih bazenov, izvedbe energetskih in 
vodnogospodarskih nasipov in s tem preoblikovanje doslej naravno oblikovanih strug. Za ohranitev 
širšega prostora reke je nujno potrebna rečna dinamika, ki po izvedbi hidroelektrarn ne bi bila več tako 
izrazita. Poleg vidne spremembe značaja reke bi prišlo do trajnega uničenja bistvenih strukturnih 
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značilnosti, kakovostnih krajinskih prvini in edinstvenih krajinskih značilnosti širše prepoznavnega 
prostora.  
 
Intenzivna energetska raba reke Mure oz. gradnja verige elektrarn bi lahko nepovratno spremenila 
podobo širšega območja. Izhodišče poseganja v Muro je lahko le njena sanacija oz. renaturacija 
prostora ob njej, vzpostavitev celovitih ukrepov za zagotavljanje želenega vodnega režima in stanja 
podzemne vode na območju Mure ter ohranitev nižinskih gozdov.  
 
Energetska raba reke Drave 
Predvidene ureditve na objektu HE Formin ne bodo negativno vplivale na obstoječe mikrolokacijske 
krajinske vzorce. Vpliv je lahko pozitiven, saj gre za prenovo objekta zgrajenega že leta 1978.  
 
Sončne elektrarne 
Umestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v krajino pomeni degradacijo krajinskih prvin in 
krajinske slike. Glede na možnosti umeščanja sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte je 
ocenjeno, da umeščanje v krajino ni smiselno, v izjemnih in prepoznavnih krajinah pa nesprejemljivo. 
Izjema je lahko umeščanje v degradirana območja - kot sanacija odlagališč, odprtih kopov znotraj 
industrijskih območij, logističnih terminalov, vzdolž prometnih infrastrukturnih objektov (npr. v 
sočasni funkciji protihrupnih ograj), v kolikor niso ta območja naravovarstveno ali drugače 
pomembna, kar se ugotovi s podrobnejšo presojo. Sončne elektrarne in sončni kolektorji umeščeni v 
krajino bistveno spreminjajo, praviloma razvrednotijo podobo krajine.  
 
Biomasa 
Predpostavljamo, da bo raba gozdne biomase tudi v bodoče usklajena s stanjem lesnih zalog in s 
prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo imela škodljivih vplivov na stanje gozda in njegove 
ekološke funkcije in posledično na značilnosti gozdne krajine. Ocenjeno je, da morebitna uporaba 
biomase pridobljene s čiščenjem površin v okviru ponovnega vzpostavljanja oz. vzdrževanja kulturne 
krajine na zaraščajočih površinah v ogrevalnih sistemih na lesno biomaso in v velikih enotah SPTE z 
visokim izkoristkom ni realna oz. racionalna. Predpostavljati je moč, da bo raba gozdne biomase 
usklajena s stanjem lesnih zalog in s prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo imela škodljivih 
vplivov na stanje gozda in posledično na značilnosti gozdne krajine.  
 
Skupen vpliv na krajino ocenjujemo kot nebistven, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
Raba OVE v gospodinjstvih, storitvenih dejavnostih in industriji za ogrevanje in hlajenje praviloma ne 
bo imela vpliva na krajino, razen v primeru umeščanja sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na 
objekte in to v večjem številu.  
 
Skupen vpliv na krajino ocenjujemo kot nebistven, zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov – ocena C. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
Uporaba biogoriv, električna vozila in električne energija v železniškem prometu ne bodo imela vpliva 
na krajino.  
 
Vpliva na krajino ne bo (ocena A). 
 
4. Splošni ukrepi 
Splošni ukrepi ne bodo neposredno vplivali na krajinske značilnosti prostora, vpliva ne bo (ocena A). 

8.1.10 Zaključek presoje  

V tabeli spodaj so podane ocene posledic izvedbe ukrepov AN OVE na uresničevanje okoljskih ciljev. 
Tabela je izdelana na podlagi vrednotenja posledic izvedbe ukrepov AN OVE na okoljske cilje, po 
posameznih področij okolja za vsako skupino ukrepov. 
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Iz tabele je razvidno, da so vse skupine ukrepov iz AN OVE ocenjene kot sprejemljive.  
  
Glede na presojane okoljske vidike so najbolj problematične tehnologije OVE za pridobivanje 
električne energije, sledijo tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu. Tehnologije OVE v 
prometu in splošni ukrepi so ocenjeni kot pozitivni, oziroma, da ne bodo vplivali na okolje.  
 
V postopku celovite presoje vplivov na okolje je ugotovljeno, da bodo tehnologije OVE za 
pridobivanje električne energije pozitivno ali nebistveno vplivale na zrak, podnebne dejavnike ter 
prebivalstvo in materialne dobrine. Na površinsko vodo bo najmanj vplivalo pridobivanje električne 
energije iz vetra, sonca in biomase. Na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom bodo najbolj 
vplivale vetrne elektrarne, na kakovost zraka biomasa, vse vrste energije pa potrebujejo za distribucijo 
elektrike električne vode, zaradi česar se je izkazal pomemben tudi vpliv elektromagnetnega sevanja. 
Za vse ukrepe pa je ugotovljeno, da imajo vpliv na naravne vire, naravo, kulturno dediščino in krajino, 
ki pa je nebistven, vendar le ob upoštevanju omilitvenih ukrepov.  
 
Za tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu je ugotovljeno, da nebistveno vplivajo na 
površinsko vodo (ocena B), nimajo vpliva na poplavno ogroženost in pozitivno vplivajo na podnebne 
dejavnike, prebivalstvo in materialne dobrine. Uporaba biomase bo vplivala na zrak, kakovost zraka in 
naravne vire. Uporaba geotermalne energije in toplotnih črpalk lahko vpliva na kvaliteto in količino 
podzemne vode in javno oskrbo s pitno vodo. Izkoriščanje geotermalne energije pa dodatno tudi na 
naravo. Postavitev sončnih celic lahko vpliva na kulturno dediščino in vidno značilnost krajine. 
 
V AN OVE sta predvideni dve varianti, ki sta bili obravnavani tudi v postopku CPVO. Razlikujeta se 
v razmerju električne energije, ki ga bodo prispevale vetrne in sončne elektrarne. Razlik glede 
prispevka električne energije iz hidroelektrarn med variantami ni. Ustrezen delež električne energije iz 
hidroelektrarn je namreč nujen za zagotavljanje optimalnega obratovanja elektroenergetskega sistema 
Slovenije, saj so HE vir za proizvodnjo vršne energije in nudijo tudi sistemske storitve, zlasti rezervno 
moč in regulacijo frekvence ter napetosti v omrežju in s tem ustrezno dopolnjujejo manj prilagodljivo 
proizvodnjo iz jedrske elektrarne in termoelektrarn na trdna goriva. Omogočajo tudi večje 
vključevanje ostalih elektrarn na OVE v elektroenergetski sistem v prihodnje, elektrarn katerih 
proizvodnja je bistveno manj prilagodljiva.  
 
V varianti 2 (REF-VE) je predviden pospešen prodor vetrnih elektrarn, v varianti 1 (REF-SE) pa 
pospešen prodor sončnih elektrarn. Obe tehnologiji sta sicer zastopani v obeh variantah, razlika pa je v 
predvideni inštalirani moči z naslova vetrnih in sončnih elektrarn. V postopku celovite presoje vplivov 
na okolje je bilo ugotovljeno, da sta obe varianti sprejemljivi, varianta 1 - REF-SE pa je bolj skladna z 
okoljskimi cilji kot varianta 2 - REF-VE. 
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Tabela 27: Prikaz skladnosti z okoljskimi cilji po posameznih skupinah energetskih ukrepov za doseganje ciljev AN OVE  
 Naravni 

viri 
Zrak Voda Narava Podnebni 

dejavniki 
 

Zdravje ljudi Prebivalstvo 
in materialne 
dobrine 

Kulturna 
dediščina 

Krajina 

Energetski ukrepi/ Okoljski 
cilji (OC) 

OC 1 OC 2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 
 

OC9 OC10 OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 

Tehnologije OVE za 
električno energijo 

C B C C C C A B C C C C B C C 

Hidroenergija  C A C** C C* C*  A B A C C A B C C 

Sončna energija C A A A C C A B A A C A B C C 
Vetrna energija C A A B C* C* A B C A C A B C C 

Biomasa C B A B B B A B A A C C A A A 
Tehnologije OVE za 
pridobivanje toplote in hladu 

C C B C C C A B A A C C A C C 

Geotermalna energija A A B C C C A B A A C A A A A 
Sončna A A A A A A A B A A A A A C C 

Biomasa C C A A B B A B A A A C A A A 

Obnovljiva energija iz 
toplotnih črpalk 

A A A C A A A B A A C A A A A 

Tehnologije OVE v prometu A A A A A A A A A A A A A A A 
Bioetanol/bio-ETBE 
iz uvoza 

A A A A A A A A A A A A A A A 

Biodizel iz uvoza A A A A A A A A A A A A A A A 
Obnovljiva električna energija  A A A A A A A A A A A A A A A 

Splošni ukrepi A A A A A A A A A A A A A A A 
za izboljšanje upravnega okolja  A A A A A A A A A A A A A A A 
za izboljšanje ekon. okolja A A A A A A A A A A A A A A A 

Legenda:  
A ni vpliva oz. je pozitiven vpliv 

B vpliv je nebistven 

C vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov  
 D 

ali 
vpliv je bistven 

E vpliv je bistven 
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* Skupen vpliv tehnologij OVE za električno energijo na doseganje okoljskih ciljev 5 in 6 je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). Ocena vpliva C velja v 
primeru HE in VE za uporabo tehnologije (ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in drugih pogojev), ne pa tudi za posamezne lokacije HE oziroma posamezna potencialna 
območja za umeščanje VE. V teh primerih bo presoja izvedena oziroma se izvaja na ravni prostorskega akta skladno s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
** Skupen vpliv predvidenih hidroenergetskih objektov na doseganje okoljskega cilja 3 je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). Ocena vpliva na ekološko 
stanje voda C velja za uporabo tehnologije hidroelektrarn ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in drugih pogojev, ne pa tudi za posamezne lokacije hidroelektrarn. V teh 
primerih bo presoja izvedena oziroma se izvaja na ravni prostorskega akta ter ob uporabi določb 56. člena Zakona o vodah, če se v postopku presoje oceni, da z izvedbo 
omilitvenih ukrepov ni možno preprečiti poslabšanja ekološkega stanja voda. 
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8.2 Kumulativni vplivi 

Kumulativni vplivi na okolje so v tem Okoljskem poročilu opredeljeni kot: 
- kombinacija vplivov izvedbe ciljev AN OVE na različne vidike okolja/okoljske cilje,  
- kombinacija vplivov na okolje, ki jih povzroča izvedba ciljev skupaj z izvajanjem drugih 

programskih dokumentov RS. 
 
A) Kombinacija vplivov ciljev in podciljev AN OVE na okolje 
 
Vpliv izvedbe AN OVE na vidike okolja/okoljske cilje je lahko pozitiven ali negativen. Glede na 
izkušnje, so ponavadi pri kakovostnem projektu vplivi pridobivanje elektrike in toplote/hlajenja iz 
obnovljivih virov energije na okoljske cilje pozitivni. Dejstvo pa je, da vplivi nikoli niso enakovredno 
sprejemljivi za vse okoljske cilje. Najbolj negativen vpliv celokupno gledano imajo ukrepi AN OVE 
na naravno okolje (floro, favno, naravne vrednote, krajino), in sicer predvsem zaradi izkoriščanja 
vetrnega (vpliv posameznih vetrnic ali medsebojni vpliv vetrnih elektrarn) in vodnega potenciala (dve 
ali več HE na istem vodotoku). Največji pozitivni vpliv pa je zaradi izvedbe ukrepov AN OVE 
pričakovati za vidik klimatske spremembe, kakovost zraka in na ohranjanje naravnih virov (fosilna 
goriva, zemeljski plin). Zato je potreben tudi temeljiti razmislek o dejstvu, kakšen je globalni pomen 
ukrepov AN OVE za vse okoljske vidike in ali je skupna bilanca vseh vplivov pozitivna ter globalno 
gledana manjša kot pri uporabi fosilnih goriv in jedrske energije. Predvsem je treba globalno gledano 
upoštevati pozitiven vpliv uporabe obnovljivih virov energije na klimatske spremembe (ki posledično 
dolgoročno pomenijo tudi trajno izgubo biotske raznovrstnosti, vpliv na prebivalstvo (suše, poplave) 
in ohranitev neobnovljivih naravnih energetskih virov.  
 
B) Kombinacija vplivov ciljev/podciljev AN OVE skupaj z izvajanjem drugih programskih 
dokumentov v Sloveniji 
 
Spodaj našteti programski dokumenti so pripravljeni tako, da so v skladu z obstoječimi pravno 
veljavnimi dokumenti oziroma zakonskimi akti, obenem pa morajo biti usklajeni med seboj. Kadar je 
ob njihovem izvajanju pričakovati pomembne vplive na okolje, so (ali bodo), vsak posebej, 
ovrednoteni v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Ocenjujemo, da so lahko skupni 
kumulativni vplivi izvajanja navedenih strateških dokumentov kvečjemu pozitivni, morebitni 
negativni vplivi pa se lahko izrazijo v nadaljnjih fazah na planskih oziroma izvedbenih ravneh. 
 

- Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt 
upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 (oktober 
2016), 

- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka 
(novela v pripravi), 

- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10,  
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (novela v pripravi), 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
- Program upravljanja območij Natura 2000 2015–2020, 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,  
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, 
- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020,  
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji,  
- Strategija razvoja prometa v RS (julij, 2015), 
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije.  
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8.3 Čezmejni vplivi 

Energetski ukrepi AN OVE so pripravljeni na strateškem nivoju, natančnih opisov posegov v tej fazi 
ni na razpolago. Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov podanih v okoljskem poročilu ocenjujemo, da 
čezmejnih vplivov ne bo. Za plane, ki bi lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah, je 
treba v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije, izvesti postopek čezmejne presoje vplivov 
na okolje. 
 
SAVA: V času priprave DPN-jev na spodnji Savi je bila čezmejna presoja z Republiko Hrvaško že 
opravljena. Hidroelektrarne na srednji Savi pa morajo biti načrtovane na način, da zadostujejo 
dogovorjenim pogojem.  
 
MURA: Na Muri sta v AN OVE predvideni največ dve hidroelektrarni, in sicer na mejnem odseku z 
Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri (skupne moči od 0 MW do 53,5 MW 
glede na okoljsko sprejemljivost). Ocenjujemo, da postavitev tovrstnih pretočnih hidroelektrarn v 
zgornjem toku Mure, ne bo vplivala na vodni režim in vodne organizme na območju Avstrije in 
Republike Hrvaške, v kolikor bodo upoštevani omilitveni ukrepi podani v okoljskem poročilu (tj. 
veliki jezovi ne bodo načrtovani). Čezmejna presoja bi bila lahko učinkovita šele v času priprave 
DPN, ko bo opredeljena že lokacija, moč in tehnologija hidroelektrarn. 
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9. PRESOJA ALTERNATIV 

Ukrepi za izvajanje AN OVE so razvrščeni v štiri skupine ukrepov, in sicer: 
• Tehnologije OVE za električno energijo: Hidroenergija, Sončna energija, Vetrna energija, 

Biomasa 
• Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu: Geotermalna energija, Sončna energija, 

Biomasa, Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
• Tehnologije OVE v prometu: Bioetanol/bio-ETBE iz uvoza, Biodizel iz uvoza, Obnovljiva 

električna energija 
• Splošni ukrepi (tako imenovani horizontalni ukrepi za izboljšanje podpornega upravnega in 

ekonomskega okolja ) 
 
V AN OVE sta predstavljeni dve varianti razvoja obnovljivih virov energije. Vse skupine ukrepov, 
razen skupine "Tehnologije OVE za električno energijo", so v obeh variantah enake. Zato te skupine 
ne predstavljajo alternative in se njihove skladnosti z okoljskimi cilji ne presoja. V okoljskem poročilu 
je zato presojana izključno skladnost vetrne in sončne elektrarne z okoljskimi cilji. 
 

• Razvoj OVE je v skupini ukrepov "Tehnologije OVE za električno energijo" možen v dveh 
variantah: varianta 1 - poimenovana scenarij REF-SE (pospešen predor sončnih elektrarn), 

• varianta 2 - poimenovana scenarij REF-VE (pospešen prodor vetrnih elektrarn).  
 
Natančnejši opis variant je v poglavju 3.2. Sicer sta obe tehnologiji zastopani v obeh variantah, s tem 
da gre med njima za razlike v predvideni inštalirani moči iz naslova VE ali SE.  
 
V varianti 1 (REF-SE) je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 153 MW sončnih elektrarn, do 
leta 2030 pa 651 MW. Po varianti 1 je do leta 2020 predvidena dodatna izgradnja 52 MW vetrnih 
elektrarn, do leta 2030 pa 231 MW. 
 
V varianti 2 (REF-VE) je do leta 2020 obravnavana izgradnja dodatnih 102 MW vetrnih elektrarn, do 
leta 2030 pa 411 MW. Po varianti 2 je do leta 2020 predvidena dodatna izgradnja 55 MW sončnih 
elektrarn, do leta 2030 pa 305 MW. 
 
V scenarijih VE in SE so upoštevane najbolj realne predpostavke glede alternativnih rešitev za dosego 
ciljev AN OVE: 

− Zaradi prednosti HE (opisane v poglavju 3.1.2.1) AN OVE daje poseben poudarek 
hidroelektrarnam. Zlasti so hidroelektrarne pomembne zaradi prilagodljivosti proizvodnje, ki 
med drugim omogoča večje vključevanje ostalih OVE, katerih proizvodnja je bolj naključna, 
kot so sončne in vetrne elektrarne; 

− Scenarija upoštevata, da se bodo ukrepi učinkovite rabe energije izvajali v primerljivem 
obsegu, kot do leta 2020, tudi v obdobju 2020–2030 v sektorjih industrije, gospodinjstev in 
storitvenih dejavnosti, ter da se bodo ukrepi učinkovite rabe energije v prometu začeli izvajati 
v načrtovanem obsegu; 

− Alternative za izkoriščanje drugih OVE so omejene. Na področju stavb v gospodinjstvih in 
široki rabi, kjer je danes raba OVE že zelo visoka, se bo z izboljšanjem izkoristkov sistemov 
za ogrevanje in energetskih lastnosti ovoja stavb, v absolutni količini raba OVE celo 
zmanjšala, kljub temu, da se bo delež OVE povečal. Na področju prometa dodatnih 
potencialov za izkoriščanje biogoriv zaradi nasprotja s cilji prehranske varnosti praktično ni, 
oz. je mogoče doseči povečanje rabe OVE samo preko večje rabe električne energije ali 
vodika; 

− Ni sicer mogoče izključiti, da bo razvoj zunanjih predpostavk, na katere energetska politika 
nima vpliva, potekal drugače, kot je predvideno v projekciji. Vendar te negotovosti lahko 
povzročijo tako negativen, kot pozitiven učinek na delež OVE. Možno je, da bi se zaradi 
izboljšanja konkurenčnosti tehnologij, kot so sončne elektrarne (v primeru povečanja cene 
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električne energije na stroškovno raven in še nadaljnjega nižanja lastne cene proizvodnje 
električne energije iz sončnih elektrarn), njihov delež povečal brez subvencij. Vendar danes 
taka predpostavka ni realna za programiranje doseganja cilja. Možno je tudi večje povečanje 
OVE in URE v industriji, vendar pa je hkrati potrebno opozoriti, da projekcija, uporabljena v 
AN OVE temelji na zelo konservativni projekciji gospodarske aktivnosti (BDP) v Sloveniji, ki 
je bila pripravljena leta 2013 (glej poglavje 3.8). Možno je tudi, da se bo raba energije v 
prometu povečala bolj, kot je načrtovano v projekciji, saj se je v preteklosti, leta 2008, že 
zgodilo, da se je raba energije v prometu v samo enem letu povečala za 18 %, kot posledica 
večjega obsega tranzitnega prometa (vstop Romunije in Bolgarije v EU) in zaradi višje cene 
goriv, ter posledično večjimi razlikami v ceni med sosednjimi državami;  

 
Kot alternativni scenarij oz. alternativne možnosti doseganja cilja AN OVE ne upošteva uporabo 
statističnih prenosov med državami članicami in sodelovanje v skupnih projektih z drugimi državami 
članicami in tretjimi državami. Tak scenarij namreč pomeni, da bi bil cilj dosežen s spodbujanjem 
projektov zunaj meja Slovenije, s čimer pa bi bile družbene in ekonomske koristi, kot je vpliv na 
zaposlenost, manjše. To pomeni, da je tak scenarij dražji od predlaganega oziroma je stroškovno 
neučinkovit. Zato je tudi v primeru, če se do leta 2020 ne izvede predvideni projekt, ki je na območju 
Natura 2000, bolj smiselno pospešeno izvajanje drugih projektov, predvidenih za obdobje po 2020, kot 
pa kupovanje statističnih prenosov. Tak scenarij je tudi zelo verjeten, saj se gradnja HE Mokrice, 
glede na dejansko stanje, odmika v obdobje po letu 2020. 
 
Glede cilja za leto 2030, ki ga države članice same določijo, ni smiselno postaviti zelo ambicioznega 
cilja, saj bi to lahko pomenilo nedoseganje cilja in posledično plačilo kazni. Slovenija si bo v okviru 
sprejemanja novih direktiv prizadevala, da se bo pri oceni prispevkov držav članic na področju OVE 
upošteval tudi prispevek države članice k drugim okoljskim ciljem na EU ravni, npr. biodiverziteti. 
Tako smo si zastavili relativno nižji cilj, 27 % OVE v letu 2030, ki pa za Slovenijo še vedno 
predstavlja povečevanje rabe OVE in je na ravni cilja povprečja držav EU. Ker je cilj AN OVE 
povečevanje rabe OVE, alternativna rešitev za doseganje cilja ne more biti nižji delež OVE oziroma 
cilj, da ostanemo do leta 2030 na istem deležu OVE kot leta 2020. Ob dejstvu, da si cilj za 2030 sami 
zastavimo, tudi v tem primeru ni smiselna kot alternativna možnost oz. scenarij doseganje cilja s 
spodbujanjem projektov v tujini oziroma z na tem principu temelječimi mehanizmi.  
 
 
V poglavju je izvedeno vrednotenje glede na skladnost z okoljskimi cilji, pri čemer so posamezne 
ocene o skladnosti prikazane po sledeči barvni lestvici: 
 

Oznaka 
Ocena 

vrednotenja 
Obrazložitev vrednotenja 

 zelo skladen varianta je zelo skladna z okoljskimi cilji 

 delno skladen varianta je delno skladna z okoljskimi cilji 

 
pogojno skladen povezava med variantami in okoljskimi cilji je nejasna, varianta je 

pogojno skladna z okoljskimi cilji 

 Neskladen varianta je neskladna z okoljskimi cilji 

 

9.1 Naravni viri 

Okoljski cilj 1: Zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov. 
V primeru umeščanja objektov za rabo sončne energije zgolj na strehe stavb bi bila varianta REF-SE 
ugodnejša za doseganje ciljev za področje naravnih virov. Glede na to, da doseganje ciljne inštalirane 
moči iz naslova sončne energije zgolj na strehah stavb ni mogoče, ocenjujemo obe obravnavani 
varianti kot primerljivi (pri REF-VE je pričakovati večje izgube gozdnih površin, pri REF-SE pa 
kmetijskih površin, kar pa ne bo predstavljalo ovire pri doseganju okoljskega cilja). Obe varianti sta 
zelo skladni z okoljskim ciljem. 
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9.2 Zrak 

Okoljski cilj 2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v zrak, 
ki so za energetski sektor določene v Operativnem programu doseganja nacionalnih zgornjih mej 
emisij onesnaževal zunanjega zraka. 
Rabi vetrne in sončne energije nimata neposrednih vplivov na letne količine izpustov onesnaževal na 
zrak. Glede doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka med obema 
variantama ni razlik. Obe varianti sta zelo skladni z okoljskim ciljem. 

9.3 Voda 

Okoljski cilj 3: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega ekološkega in kemijskega stanja 
površinskih voda oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno preoblikovana oziroma 
umetna vodna telesa na območju hidroelektrarn. 
Rabi vetrne in sončne energije ne predstavljata bistvenih negativnih vplivov na doseganje okoljskih 
ciljev za področje voda. Med obema variantama ni razlik. Obe varianti sta zelo skladni z okoljskim 
ciljem. 
 
Okoljski cilj 4: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje dobrega kemijskega in količinskega stanja 
podzemne vode. 
Raba vetrne in sončne energije ne predstavljata bistvenih negativnih vplivov na doseganje okoljskih 
ciljev za področje voda. Med obema variantama ni razlik. Obe varianti sta zelo skladni z okoljskim 
ciljem. 

9.4 Narava 

Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov). 
Umeščanje vetrnih in sončnih elektrarn v naravno okolje bo poseglo v habitate vrst in habitatne tipe ter 
vplivalo na povezanost populacij vrst, še posebej v primeru poseganja v gozd. Ker je sončne elektrarne 
možno umeščati na obstoječe objekte in ker vetrne elektrarne predstavljajo velik potencialen vpliv 
predvsem za ptice in netopirje, z vidika zagotavljanja povezanosti populacij in ohranjanja biotske 
pestrosti ocenjujemo alternativo REF-SE ocenjujemo kot delno skladno, REF-VE pa kot pogojno 
skladno.  
 
Okoljski cilj 6: Zaščititi območja z naravovarstvenim statusom pred posegi z bistvenimi vplivi 
Pri umeščanju vetrnih in sončnih elektrarn v prostor, obstaja nevarnost zaradi poseganja v območja z 
naravovarstvenim statusom. Ker pa je sončne elektrarne možno nameščati tudi na obstoječe objekte in 
ker vetrne elektrarne predstavljajo večji potencialen vpliv na kvalifikacijske in ključne vrste, 
ocenjujemo alternativo REF-SE kot delno skladno, REF-VE pa kot pogojno skladno z okoljskim 
ciljem. 

9.5 Podnebni dejavniki 

Okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije TGP zaradi nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri 
energije. 
Rabi vetrne in sončne energije imata enak učinek na nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri 
energije. Tudi ogljični odtis je pri napravah za izkoriščanje vetrne le nekoliko manjši od ogljičnega 
odtisa naprav za izkoriščanje sončne energije. Glede zmanjšanja emisije TGP med obema variantama 
ni razlik. Obe varianti sta zelo skladni z okoljskim ciljem. 
 
Okoljski cilj 8: Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture, ki podpira proizvodnjo elektrike in 
toplote iz obnovljivih virov energije, na podnebne spremembe. 
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Proizvodnja elektrike v vetrnih in proizvodnja elektrike v sončnih elektrarnah sta na enak način 
občutljivi na ranljivost energetske infrastrukture na podnebne spremembe. V obeh variantah je treba v 
enakem obsegu zagotoviti izvajanje ukrepov za zmanjšanje ranljivosti energetske infrastrukture, ki 
podpira proizvodnjo elektrike iz obnovljivih virov energije, na podnebne spremembe. 

9.6 Zdravje ljudi 

Okoljski cilj 9: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika obremenitve s hrupom. 
Raba vetrne energije lahko povzroči čezmerno obremenitev življenjskega okolja zaradi hrupa, medtem 
ko izkoriščanje sončne energije ne obremenjuje okolja s hrupom. Večje vetrne elektrarne ne morejo 
obratovati v neposredni bližini naselij. Izvedba variante pospešenega prodora vetrnih elektrarn je 
pogojno skladna z okoljskim ciljem.  
 
Okoljski cilj 10: Zmanjšati obstoječo poplavno ogroženost in zmanjšati tveganje za nastanek poplav 
zaradi neustreznega obratovanja ali zaradi porušitve pregrade HE. 

Pri obeh variantah so možni približno enaki vplivi zaradi izpostavljenosti prebivalstva poplavni 
ogroženosti. Za obe varianti velja, da se na vplivnem območju HE z gradbenimi ukrepi, ki zagotavljajo 
stabilizacijo pretočnega režima na območju HE, zagotovi tudi zmanjšanje obstoječe poplavne 
ogroženosti. Pri obeh variantah pa je treba z omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da se poplavna ogroženost 
ne poveča zaradi tveganja za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE in tveganja za 
nastanek poplav zaradi porušitve pregrade. Obe varianti sta pogojno skladni z okoljskim ciljem. 
 
Okoljski cilj 11: Preprečiti škodljive vplive na zdravje ljudi z vidika vplivov na pitno vodo ali 
obremenitev z EMS.  
Pri obeh variantah so možni približno enaki vplivi zaradi EMS in vplivi na pitno vodo. Za obe varianti 
bo treba zagotoviti distribucijske električne vode in pri obeh variantah lahko pride do vpliva na 
kakovost pitne vode, če so objekti načrtovani na območju vodovarstvenih pasov in se zgodi nesreča z 
razlitjem naftnih derivatov iz transportnih vozil in gradbene mehanizacije. Obe varianti sta delno 
skladni z okoljskim ciljem. 
 
Okoljski cilj 12: Na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka bistveno prispevati k 
zmanjšanju letnega števila čezmernih dnevnih obremenitev zunanjega zraka z delci, ki ne sme biti 
večje od 35 v koledarskem letu. 
Rabi vetrne in sončne energije ne obremenjujeta zunanjega zraka z izpusti onesnaževal. Obe varianti 
sta zelo skladni z okoljskim ciljem. 

9.7 Prebivalstvo in materialne dobrine 

Okoljski cilj 13: Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z energijo. 
Obe varianti bosta zagotavljali okoljsko trajnostno oskrbo z energijo, zato ocenjujemo, da med njima 
ni omembe vredne razlike. Obe varianti sta zelo skladni z okoljskim ciljem. 

9.8 Kulturna dediščina 

Okoljski cilj 14: Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine. 
Pri obeh variantah gre za vpliv umeščanja objektov in spremljajočih objektov v prostor in iz tega 
vidika vpliv na enote kulturne dediščine. Umeščanje vetrnih elektrarn ima vpliv na več tipov kulturne 
dediščine, predvsem na podobe pripadajočih območij objektov in vplivnih območij kulturne dediščine 
v širšem prostoru oziroma motenih pogledov na objekte in območja kulturne dediščine ter poleg tega, 
zaradi posegov v tla tudi na arheološke ostaline. Vpliv umeščanja sončnih elektrarn pa ima vplive le 
na stavbno dediščino in v primeru umeščanja v kulturno krajino, na vizualne lastnosti kulturnih krajin. 
Obe varianti sta delno skladni z okoljskim ciljem. 
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9.9 Krajina 

Okoljski cilj 15: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike. 
Pri obeh variantah gre za vpliv umeščanja objektov in spremljajočih objektov z vidika vpliv na 
krajino. Najpomembnejši trajni vpliv na krajino zaradi prisotnosti vetrnic je sprememba krajinske slike 
in posledično prostorskih razmerij, simbolnih vrednosti in kulturnosti prostora. Prav tako umestitev 
sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v krajino pomeni degradacijo krajinskih prvin in krajinske 
slik. Vpliv sončnih elektrarn je omejen na ožje območje, vetrne pa imajo lahko daljinski vpliv. Vetrne 
elektrarne so pogojno skladne, sončne pa delno skladne. 

9.10 Zaključek 

Po vrednostni lestvici smo primerjali skladnost vetrne in sončne variante z okoljskimi cilji. V spodnji 
tabeli je prikazana primerjava obeh referenčnih variant.  
 
Iz tabele je razvidno, da sta obe referenčni varianti skladni z okoljskimi cilji. Izkazalo se je, da je 
varianta vetrne elektrarne (REF-VE) manj skladna z okoljskimi cilji kot varianta sončne elektrarne 
(REF-SE). 
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Tabela 28: Primerjava obeh variant glede na skladnost z okoljskimi cilji 
 Naravni 

viri 
Zrak Voda Narava Podnebni 

dejavniki 
 

Zdravje ljudi Prebivalstvo in 
materialne dobrine 

Kulturna 
dediščina 

Krajina 

Varianta / 
Okoljski cilji 
(OC) 

OC 1 OC 2 OC3 OC4 OC5 OC6 OC7 OC8 
 

OC9 OC10 OC11 OC12 OC13 OC14 OC15 

 
REF-VETRNA 
 

    * *     
 

     

 
REF-SONČNA 
 

    * *     
 

     

 

Legenda:  - zelo skladno 
  - skladno 
  - manj skladno 
  - neskladno 
 

* Pri ocenjevanju variabilnega dela variant (sončnih elektrarn v primerjavi z vetrnimi elektrarnami) se REF-SE (scenarij z višjim deležem sončnih elektrarn) izkazuje kot bolj 
skladen z okoljskimi cilji za ohranjanje narave, ker pa oba scenarija vsebujeta delež električne energije, pridobljen s pomočjo hidroelektrarn, sta ocenjena kot manj skladna. 
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10. OMILITVENI UKREPI 

V poglavju 10 Okoljskega poročila so opredeljeni splošni omilitveni ukrepi in omilitveni ukrepi za 
zagotavljanje doseganja pomembnih okoljskih ciljev po posameznih okoljskih vidikih. Pri nekaterih 
okoljskih vidikih so predlagana priporočila za izboljšanje dokumenta AN OVE, ki pa ne vplivajo na 
oceno. Z izvedbo omilitvenih ukrepov se bo ustrezno zmanjšalo ali celo preprečilo negativne vplive 
opisane v poglavju 8 in zagotovilo doseganje okoljskih ciljev AN OVE. Opredelitev izvedljivosti 
omilitvenih ukrepov: 
 

- Splošne omilitvene ukrepe je treba upoštevati ob novelaciji AN OVE (v času priprave 
predloga AN OVE). Za izvedbo je zadolžen pripravljavec AN OVE (Ministrstvo za 
infrastrukturo, Direktorat za energijo). V primeru, da upoštevanje omilitvenega ukrepa ni 
možno, je potrebno neupoštevanje pojasniti.  

 
- Omilitvene ukrepe po posameznih vidikih je treba vključiti v predlog AN OVE. Te ukrepe se 

upošteva predvsem v času izdelave plana (OPN, DPN, OPPN), pri projektiranju (IDP, PGD) 
in med obratovanjem. Za izvedbo teh ukrepov so odgovorni: naročnik/investitor plana, 
izdelovalec prostorske dokumentacije in izdelovalec projektne dokumentacije. Nadzor izvajajo 
varstveni resorji in MOP v času celovite presoje vplivov na okolje ali presoje vplivov na 
okolje in ob izdaji soglasij oziroma okoljskih dovoljenj.  
 

- Upoštevanje priporočil ni obvezno, je pa zelo priporočljivo. Priporočila se vključijo v predlog 
AN OVE. Za izvedbo poskrbi pripravljavec AN OVE. 

10.1 Splošni omilitveni ukrepi 

Naročnik mora zagotoviti dopolnitev AN OVE, in sicer je treba za posamezne variante razvoja OVE 
podati tudi rezultate ocen za deleže OVE v prometu, ki bodo nastali zaradi morebitne rabe 
alternativnih goriv in zaradi rabe obnovljive električne energije v cestnem prometu, čeprav so ti deleži 
zanemarljivi glede na prispevke drugih tehnologij OVE k doseganju ciljev AN OVE. Predlog AN 
OVE mora vsebovati to dopolnitev, za izvedbo je odgovoren pripravljavec AN OVE. 
 
Ukrepe AN OVE iz skupine splošnih ukrepov je treba v skladu s priporočili iz Strategije Evropske 
unije za prilagajanje podnebnim spremembam (COM(2013) 216 final) razširiti z izdelavo smernic, 
metodologije in postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih vremenskih pojavih ter pri 
načrtovanju in izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za distribucijo električne energije 
na ekstremne vremenske dogodke. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo v času priprave 
predloga Energetskega koncepta Slovenije. 
 
Za zmanjševanje učinkov projektov rabe obnovljivih virov energije na okolje in naravo je izjemno 
pomembno pravočasno in za rešitve odprto medsektorsko usklajevanje (predvsem z vidika upravljanja 
z vodami, ohranjanja biodiverzitete, kmetijskih politik, varstva kulturne dediščine, urejanja 
prostora...). Za izvedbo sta odgovorna Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in Direktorat za 
energijo v času priprave planov. 
 
V AN OVE opredeljeni ukrepi so strateške narave in niso prostorsko umeščeni ali presojani na 
projektnem nivoju, zato bo treba celovito presojo vplivov na okolje za posamezne energetske ukrepe 
izdelati v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije.28 Za izvedbo je odgovoren pripravljavec 
prostorskega akta (Ministrstvo za infrastrukturo), nadzor v postopku celovite presoje vplivov na okolje 
opravlja Sektor za strateško presojo vplivov na okolje.  
 

                                                      
28 Izjema so plani/posegi, za katere je postopek celovite presoje vplivov že izveden. 
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Celovita presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe, ki bi lahko imeli pomembne vplive na varovana 
območja narave se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom 
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja.29 Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorskega akta (naročnik), nadzor v postopku 
celovite presoje vplivov na okolje opravljata Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN 
ter v času izdaje okoljevarstvenih soglasij za poseg ARSO. 
 
Opozorilo za izvedbo postopka prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave: V 
primeru, da se v postopku CPVO na podrobni planski ravni pri pripravi DPN ali OPPN ugotovi, da so 
za izvedbo plana z vidika narave potrebni izravnalni ukrepi (npr. nadomestni habitati), se vpliv posega 
v okoljskem poročilu oceni kot bistven (vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev plana 
niso sprejemljivi). V primeru, da se pripravljavec plana odloči za izvedbo postopka prevlade druge 
javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave, je po ugotovitvi, da naravi manj škodljive 
alternativne rešitve ne obstajajo, treba dokazati tudi prevlado javne koristi izgradnje elektrarn nad 
javno koristjo ohranjanja narave. V primeru, ko se druga javna korist ne nanaša neposredno na zdravje 
ljudi in javno varnost oz. nima koristnih posledic bistvenega pomena za okolje in so na območju 
prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, je treba pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije. 
Postopek prevlade je možno izvesti le pod pogojem, da je možna izvedba ustreznih izravnalnih 
ukrepov, ki v primeru območij Natura 2000 lahko predstavljajo le nadomestitev uničenega habitata oz. 
habitatnega tipa z enako vsebino in obsegom, ki bo zagotavljal celovito usklajenost in povezanost 
omrežja Natura 2000. Za izvedbo je odgovoren pripravljavec podrobnega prostorskega akta (DPN, 
OPPN), nadzor v postopku celovite presoje vplivov na okolje opravljata Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje in ZRSVN. 

10.2 Omilitveni ukrepi po presojanih okoljskih vidikih 

10.2.1 Naravni viri 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija in vetrna energija 
Pri umeščanju v prostor in izgradnji je treba upoštevati, da se: 

- v največji možni meri izogiba umeščanju objektov na najboljša kmetijska zemljišča, strnjene 
gozdne komplekse ter gozd z lesno proizvodno funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti, 

- v največji možni meri izogiba umeščanju objektov za izkoriščanje hidroenergije na poplavnih 
in vodovarstvenih območjih ter na območjih kopalnih voda, 

- nadomestne habitate se načrtuje izven območij kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo 
ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane, 

- rodovitna zemljina z območij akumulacijskih bazenov ali drugih ureditev naj se uporabi za 
sanacijo oziroma izboljšanje slabših kmetijskih zemljišč, 

- prepreči erozijo tal. 
 

Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorske in projektne dokumentacije in investitor. 
 
Sončna energija 
Sončnih elektrarn in koncentratorjev naj se ne umešča na gozdna ali kmetijska zemljišča, razen če gre 
za degradirana območja. Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorske in projektne dokumentacije 
in investitor. 
 
Biomasa 
Obseg energetske rabe lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe 
gozdov mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov tako, da se za 

                                                      
29 Izjema so plani/posegi, za katere je presoja sprejemljivosti vplivov na varovana območja že izvedena. 
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energetsko rabo uporabljajo praviloma ostanki pri proizvodnji izdelkov iz lesa oziroma lesna biomasa, 
ki je za proizvodnjo izdelkov težje uporabljiva. Za izvedbo je zadolženo ministrstvo, pristojno za 
upravljanje z gozdovi. 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Biomasa 
Obseg energetske rabe lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe 
gozdov mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov tako, da se za 
energetsko rabo uporabljajo praviloma ostanki pri proizvodnji izdelkov iz lesa oziroma lesna biomasa, 
ki je za proizvodnjo izdelkov težje uporabljiva. Za izvedbo je zadolženo ministrstvo, pristojno za 
upravljanje z gozdovi. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
 
Priporočilo: Področje biogoriv »druge« ali »tretje generacije« pomeni za Slovenijo, zaradi večje 
dostopnosti do gozdne biomase, razvojno priložnost. Priporočilo upošteva pripravljavec AN OVE. 
 
4. Splošni ukrepi  
 
Priporočilo: V podporo optimalni rabi lesa in učinkoviti rabi energije bi bilo smiselno pristopiti k 
ustanovitvi verig oskrbe z lesno biomaso (na nivoju regij) in logističnih centrov za lesno biomaso. 
Priporočilo upošteva pripravljavec AN OVE. 

10.2.2 Zrak 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Priporočilo: Pri finančnem spodbujanju proizvodnje električne energije v enotah SPTE na lesno 
biomaso je pomembno preprečevanje vplivov na onesnaženost zunanjega zraka, zato naj se zagotovi, 
da so ne glede na roke za uveljavitev novih strožjih mejnih vrednosti, določenih v predpisih o emisijah 
snovi iz kurilnih naprav, do finančnih spodbud upravičeni imetniki novih kurilnih naprav, katerih, 
koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne presega naslednjih vrednosti: 
 
- 30 mg/m3 za srednje kurilne naprave (mejna vrednost koncentracije iz predloga Direktive o 
emisiji onesnaževal iz srednjih kurilnih naprav) in 
- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave med 50 in 100 MWt in 20 mg/m3 za velike kurilne 
naprave nad 100 MWt, v skladu z Direktivo 2010/75/EU o emisiji onesnaževal iz industrijskih virov 
onesnaževanja. 
 
Priporočilo upošteva Direktorat za energijo pri pripravi razpisov. 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Pri uvajanju kurilnih naprav na lesno biomaso je treba predvsem v urbaniziranem okolju dosledno 
upoštevati izpolnjevanje predpisanih mejnih vrednosti za emisije celotnega prahu. V gosto poseljenem 
urbaniziranem okolju, kjer vgradnja individualnih kurilnih naprav ne sme imeti prednosti pred 
priključitvijo stavbe na sistem lokalne oskrbe z energijo, je treba spodbujati daljinsko ogrevanje, kar 
vključuje naslednje ukrepe: 
 
- priključevanje novih odjemalcev, 
- širitev omrežij daljinskega ogrevanja, 
- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja, 
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- izgradnja novih sistemov daljinskega ogrevanja na lesno biomaso: mali sistemi daljinskega 
ogrevanja s povprečno toplotno močjo 500 KW in večji sistemi povprečne velikosti 4 MW. 

 
Ukrep upoštevajo nosilci razvoja ogrevalnih sistemov v urbaniziranih okoljih. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
 
Priporočilo: V obdobju do leta 2020 tehnologije OVE v prometu ne bodo imele pomembnejšega 
vpliva na doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal. Postopnost uvajanja 
vozil na električno energijo v cestnem prometu pa je ne glede na izvor električne energije v tem 
obdobju pomembna predvsem zaradi zmanjševanja onesnaženosti zunanjega zraka v urbaniziranih 
okoljih in ne toliko zaradi zmanjševanja količin izpustov onesnaževal. Priporočilo upoštevajo nosilci 
razvoja prometa v urbaniziranih okoljih. 
 
4. Splošni ukrepi  
/ 

10.2.3 Voda 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Omilitveni ukrepi pri obratovanju obstoječih HE  
 
Za doseganje okoljskih ciljev na vodnih telesih, ki so na vplivnem območju obstoječih HE, so bili v 
okviru Programa ukrepov NUV I opredeljeni naslednji ukrepi, katerih izvajanje se prenaša v obdobje 
2016-2021 v skladu s Programom ukrepov za NUV II (HM1a - Ukrepi, ki se navezujejo na doseganje 
dobrega ekološkega potenciala, pri proizvodnji električne energije v HE): 
 
- opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih, 
- uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode, 
- zagotavljanje premeščanja za ekološki tip značilnih rinjenih plavin, 
- gradnja prehoda za vodne organizme, 
- namestitev odmrlih dreves, 
- strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa, 
- sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin. 
 
Podrobnejši opisi navedenih ukrepov iz NUV I ter vodna telesa površinskih voda (VTPV), na katerih 
so posamezni ukrepi opredeljeni, so:  
 
1. Opredelitev načina izvedbe ukrepov na močno preoblikovanih vodnih telesih (v nadaljnjem 
besedilu: MPVT): za vodna telesa SI3VT197 MPVT Drava mejni odsek z Avstrijo, SI3VT359 MPVT 
Drava Dravograd Maribor, SI3VT5171 VT Drava Maribor Ptuj, SI3VT5172 MPVT zadrževalnik 
Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, SI111VT7 MPVT Sava Dolinka HE 
Moste, SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode, SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj in 
SI6VT330 MPVT Soške elektrarne je treba opredeliti način izvedbe ukrepov na MPVT. Gre za 
pripravo in verifikacijo projektne naloge, strokovnih podlag ter po potrebi spremembo poslovnikov za 
posamezen MPVT. Navedeni dokumenti se morajo nanašati na izvedbo ukrepov za uravnavanje 
hitrosti dviga spodnje vode, zagotavljanje premeščanja za ekološki tip reke značilnih rinjenih plavin, 
gradnja prehoda za vodne organizme, namestitev odmrlih dreves, strojno čiščenje zamuljenega dna 
vodnega telesa in sonaravno ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin. 
  
2. Uravnavanje hitrosti dviga spodnje vode: na vodnih telesih SI3VT5171 VT Drava Maribor-Ptuj, 
SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, 
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SI111VT7 MPVT Sava Dolinka HE Moste in SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško je treba zagotoviti 
uravnavanje nihanja vodnih količin dolvodno od pregrade. Za pregrado se vseskozi zagotavlja 
predpisan ekološko sprejemljiv pretok (Qes). Z uravnavanjem nihanja količin se kontrolirano regulirajo 
hitrosti dviga spodnje vode, da ne pride do negativnih vplivov na morfologijo struge in vodne 
organizme. Ukrep se izvaja na zadnjih pregradah v verigi hidroelektrarn ali na zadrževalnikih.  
  
3. Zagotavljanje premeščanja za ekološki tip značilnih rinjenih plavin: na vodnih telesih SI1VT739 
VT Sava Boštanj-Krško (HE Blanca), SI1VT913 VT Sava Krško-Vrbina (JE Krško) in SI6VT330 
MPVT Soške elektrarne (pregrada podsela, mHE Ajba, HE Solkan) se zagotovi obratovanje pregrade 
na način, da je omogočen transport rinjenih plavin, v kolikor je to glede na značilnosti pregrade to 
možno (dviganje in spuščanje zapornice). Ukrep se izvaja na pregradah na zadrževalnikih in na 
zadnjih hidroelektrarnah v verigi.  
  
4. Gradnja prehoda za vodne organizme ali premeščanje rib30: na vodnih telesih SI3VT5172 MPVT 
zadrževalnik Ptujsko jezero (gradnja prehoda za vodne organizme), SI3VT950 MPVT zadrževalnik 
Ormoško jezero (gradnja prehoda za vodne organizme), SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode 
(HE Mavčiče - premeščanje rib), SI1VT713 MPVT Sava Vrhovo Boštanj (HE Vrhovo in HE Boštanj - 
premeščanje rib na HE Vrhovo in gradnja prehoda za vodne organizme na HE Boštanj) in SI6VT330 
MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela, mHE Ajba, HE Solkan - premeščanje rib) je treba 
zagotoviti prehod za vodne organizme ali premeščanje rib v skladu z 19. členom Zakona o 
sladkovodnem ribištvu. V prvi fazi načrtovanja ribjega prehoda je treba imeti oziroma izvesti analize o 
vrstah rib, s čimer se opredeli smiselnost gradnje prehoda. Tip prehoda za ribe se izbere na podlagi 
bioloških podatkov, podatkov o značilnostih območja ter hidroloških in hidravličnih značilnosti 
vodotoka. Pri dimenzioniranju prehodov je treba paziti, da se zagotovi prehajanje najmanjših in 
najšibkejših ribjih vrst, s čimer se omogoči izmenjava genetskega materiala, pomembnega za razvoj in 
ohranjanje ribjih vrst.  
  
5. Namestitev odmrlih dreves: na vodnih telesih SI3VT359 MPVT Drava Dravograd Maribor (HE 
Vuhred, HE Mariborski otok), SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero, SI1VT713 MPVT 
Sava Vrhovo Boštanj (HE Vrhovo, HE Boštanj), SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško (HE Blanca) in 
SI6VT330 MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela) se, kjer je to mogoče in ne ogroža varnosti 
obratovanja pregrad, brežine utrjuje s sidranjem odmrlih dreves zaradi pozitivnih vplivov na 
morfologijo struge in s tem možnost izboljšanja obrežnih habitatov. 
  
6. Strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa: na vodnih telesih SI3VT5171 VT Drava Maribor 
Ptuj (mHE Melje), SI3VT5172 MPVT Zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik 
Ormoško jezero, SI1VT170 MPVT Sava Mavčiče Medvode (HE Medvode), SI1VT713 MPVT Sava 
Vrhovo Boštanj (HE Vrhovo)) in SI6VT330 MPVT Soške elektrarne (pregrada Podsela) je treba 
zagotoviti ustrezno strojno čiščenje zamuljenega dna vodnega telesa.  
  
7. Sonaravna ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin: na vodnih telesih 
SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero in SI3VT5172 MPVT zadrževalnik Ptujsko jezero se 
zagotovi sonaravno ureditev na območjih togih asfaltnih in betonskih zavarovanj brežin, kar pomeni 
odstranitev togih obrežnih zavarovanj in nadomestitev z materiali, ki se uporabljajo pri sonaravnem 
urejanju vodotokov (vrbovi podtaknjenci, vrbovi popleti, plotovi, grmovni popleti, fašine, kašte, 
skalomet, kamnomet). Vzpostaviti je potrebno hidromorfološke strukture (akumulacije plavnega lesa, 
prodišča, peščine, brzice, vodne brazde) in obrežne strukture (obtoki, kotanje z zastalo vodo, zapadlo 
drevje), da se vzpostavijo pogoji za doseganje dobrega ekološkega potenciala. Pri načrtovanju 
izvajanja ukrepa je treba ponovno presojati poplavno in erozijsko varnost poselitvenih območij. 
 
8. Ukrepi za zmanjšanje negativnega vpliva rabe tal v obrežnem pasu na stanje voda na sledečih 
vodnih telesih površinskih voda, na katerih je opredeljena hidroenergetska raba: SI3VT5172 MPVT 

                                                      
30 Ukrep je povzet po NUV, vendar je premeščanje rib z vidika vplivov na naravo neprimerno, dopustno le kot 
začasen ukrep, namesto tega je treba zagotoviti ustrezno povezljivost vodotokov. 
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zadrževalnik Ptujsko jezero, SI3VT950 MPVT zadrževalnik Ormoško jezero, SI1VT713 MPVT Sava 
Vrhovo–Boštanj in SI1VT739 VT Sava Boštanj-Krško. 
 
Upoštevati tudi usmeritve, navedene v poglavju 10.2.4 Narava. Za izvedbo je odgovoren imetnik 
vodne pravice. 
 
Kot podpora izvajanju omilitvenih ukrepov na vplivnem območju obstoječih objektov hidroenergetske 
rabe, katerih izvajanje se v skladu s Programom ukrepov NUV II prenaša iz Programa ukrepov NUV I 
v obdobje 2016-2021, sta v Programu ukrepov za Načrt upravljanja voda 2016-2021 navedena tudi 
naslednja dopolnilna ukrepa: 
 
- ukrep HM1b - Priprava podrobnejše ocene izvajanja ukrepov, ki se navezujejo na doseganje dobrega 
ekološkega potenciala, pri proizvodnji električne energije v velikih hidroelektrarnah in po potrebi 
priprava podrobnejših usmeritev za izvajanje le teh, in  
- ukrep HM2b - Posodobitev pogojev za podeljevanje podpor za proizvodnjo električne energije v 
malih hidroelektrarnah z vidika doseganja dobrega stanja voda.  
 
Omilitveni ukrepi pri obratovanju obstoječih mHE  
 
Za doseganje okoljskih ciljev na vodnih telesih, ki so na vplivnem območju obstoječih mHE, je treba 
omilitvene ukrepe za doseganje dobrega ekološkega stanja voda pri obratovanju obstoječih mHE 
opredeliti za vsako mHE posebej in zagotoviti njihovo izvajanje in nadzor nad izvajanjem. Ti ukrepi 
se morajo nanašati predvsem na: 
 
- zagotavljanje (ob predhodni določitvi) ekološko sprejemljivega pretoka na vplivnem območju 

obstoječe mHE in 
- gradnjo prehoda za vodne organizme. 
 
Omilitveni ukrepi ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe HE 
 
Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe HE je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene ukrepe: 
- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo HE se izvede oceno vpliva na stanje voda ter po 

potrebi preveri oziroma na novo opredeli omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja voda.  
- Če omilitveni ukrepi za izboljšanje stanja voda, opredeljeni za obstoječo HE, ne zadoščajo za 

izboljšanje stanja voda, mora obratovanje obstoječe HE vzdržati presojo vplivov na vode glede na 
merila za uveljavitev izjem za vodna telesa površinskih voda v skladu s 56. členom Zakona o 
vodah, ki prenaša v slovenski pravni red določbe člena 4(3) Direktive 2000/60/ES.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti oziroma zagotoviti prehodnost 
pregradnega objekta ter preveriti oziroma na novo določiti Qes, pri čemer se lahko, če je to 
potrebno, upoštevajo merila za manj stroge cilje za doseganje dobrega ekološkega potenciala 
vodnega telesa, na katerem je obstoječa hidroelektrarna, v skladu s 56. členom Zakona o vodah. 

- Podaljšanje vodne pravice za obstoječo HE ne sme preprečevati doseganja standardov in ciljev, 
določenih za zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

- Zaradi omilitve vplivov obstoječih HE na druge rabe voda je treba obstoječo rabo voda za 
proizvodnjo električne energije v HE uskladiti z rabo vode za oskrbo pitne vode in rabo vode za 
namakanje v kmetijski proizvodnji za namene prehrane.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti stopnjo izkoriščenosti 
energetskega potenciala ter podaljšanje vodne pravice odobriti, če je naprava v skladu s stanjem 
tehnike. 

- Pri podaljšanju vodne pravice za obstoječo HE je treba preveriti vplive na kakovostno in 
količinsko stanje podzemnih voda na vplivnem območju obstoječe HE. 
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Omilitveni ukrepi ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe mHE 
 
Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječe mHE je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene 
ukrepe: 
- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti glede na merila o 

podrobnejši razdelitvi vodnih teles, ki se bo izvajala kot ukrep v skladu s predlogom Programa 
ukrepov upravljanja voda 2016-2021, ali je vodno telo na vplivnem območju mHE kandidat za 
MPVT.  

- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE se izvede oceno vpliva na stanje voda ter po 
potrebi preveri oziroma na novo opredeli omilitvene ukrepe za izboljšanje stanja voda.  

- Pred podaljšanjem vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti stopnjo izkoriščenosti 
energetskega potenciala ter podaljšanje vodne pravice odobriti, če je naprava v skladu s stanjem 
tehnike. 

- Če omilitveni ukrepi za izboljšanje stanja voda, opredeljeni za obstoječo mHE, ne zadoščajo za 
izboljšanje stanja voda, mora obratovanje obstoječe mHE vzdržati presojo vplivov na vode glede 
na merila za uveljavitev izjem za vodna telesa površinskih voda v skladu s 56. členom Zakona o 
vodah, ki prenaša v slovenski pravni red določbe člena 4(3) Direktive 2000/60/ES.  

- Ob podaljšanju vodne pravice za obstoječo mHE je treba preveriti oziroma zagotoviti prehodnost 
pregradnega objekta ter preveriti oziroma na novo določiti Qes, pri čemer se lahko, če je to 
potrebno, upoštevajo merila za manj stroge cilje za doseganje dobrega ekološkega potenciala 
vodnega telesa, na katerem je obstoječa hidroelektrarna, v skladu s 56. členom Zakona o vodah. 

- Podaljšanje vodne pravice za obstoječo mHE ne sme preprečevati doseganja standardov in ciljev, 
določenih za zavarovana območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

 
Omilitveni ukrepi ob umeščanju novih HE 
 
Ob umeščanju novih HE v prostor je treba upoštevati sledeče splošne omilitvene ukrepe: 
- Pri umeščanju novih hidroelektrarn v vodno okolje je treba pripraviti celovito oceno vplivov na 

stanje voda ter opredeliti učinkovite omilitvene ukrepe.  
- Če iz celovite ocene vplivov na stanje voda izhaja, da se z omilitvenimi ukrepi ne more preprečiti 

poslabšanja ekološkega stanja voda, mora umestitev hidroelektrarne v vodno okolje vzdržati 
presojo vplivov na vode glede na merila, določena v tretjem odstavku 56. člena Zakona o vodah za 
uveljavitev izjem za nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti telesa površinskih voda 
zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja in ki prenašajo v slovenski pravni red določbe 
člena 4(7) Direktive 2000/60/ES. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge 
pristojne institucije. 

- Umestitev HE v vodno okolje ne sme preprečevati doseganja varstvenih ciljev območij z 
naravovarstvenim statusom. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec prostorske/projektne 
dokumentacije in investitor. 

- Zaradi omilitve vplivov HE na druge rabe voda je treba načrtovanje rabe voda za proizvodnjo 
električne energije v HE podrediti rabi vode za oskrbo pitne vode in rabi vode za namakanje v 
kmetijski proizvodnji za namene prehrane. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in 
druge pristojne institucije. 

- Načrtovanje vodnih objektov HE mora zagotavljati sinergične učinke z vidika varstva materialnih 
dobrin pred poplavami tako, da opravljajo vodni objekti hidroelektrarne tudi funkcijo vodnih 
objektov varstva pred poplavami oziroma zadrževanja vala visokih voda. Za izvedbo je odgovoren 
Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Na vplivnem območju HE je treba omogočiti večnamensko rabo vodnih teles. . Za izvedbo je 
odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 

- Pri prostorskem umeščanju HE je treba strokovno preučiti vplive na kakovostno in količinsko 
stanje podzemnih voda na vplivnem območju posega. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec 
prostorske/projektne dokumentacije in investitor. 

- Ob pripravi projektov za HE je treba posebno pozornost nameniti tako preprečevanju sprememb 
gladine, smeri in hitrosti toka podzemne vode kot tudi slabšanje kemijskega stanja vodnega telesa 
podzemne vode, ki bi lahko bilo posledica hidroenergetskega objekta. V času priprave projektne 
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dokumentacije za hidroenergetske objekte je ključnega pomena izdelava strokovnih podlag, v 
katerih se preučijo možni vplivi HE na podzemne vode in določijo ustrezni omilitveni ukrepi in 
območja teh ukrepov. Za izvedbo sta odgovorna pripravljavec prostorske/projektne dokumentacije 
in investitor. 

 
Za učinkovite omilitvene ukrepe pri umeščanju novih HE v vodno okolje štejejo ukrepi, ki temeljijo na 
katalogu hidromorfoloških ukrepov. V skladu z navedenim katalogom se omilitvene ukrepe pripravi v 
dveh sklopih, in sicer: 
 
- sklop omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na predvidene hidromorfološke spremembe, in 
- sklop omilitvenih ukrepov, ki so pomembni za blaženje poslabšanja ekološkega stanja voda glede na 
biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti kot posledice predvidenih 
hidromorfoloških sprememb.  
 
Omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvajati zaradi blaženja vplivov hidomorfoloških sprememb, so 
opredeljeni za posamezne hidromorfološke elemente kakovosti, in sicer za hidrološki režim, zveznost 
toka in morfološke razmere. V okviru hidrološkega režima je potrebno posebno pozornost nameniti 
določitvi ekološko sprejemljivega pretoka in določitvi sprejemljivega nihanja pretoka (pulzni pretok). 
V okviru zveznosti toka je treba dati posebno pozornost izgradnji prehodov za vodne organizme in 
ukrepom za premeščanje sedimenta. V okviru morfoloških razmer pa je treba poudariti ukrepe za 
izboljšanje značilne hidromorfološke pestrosti vodnega telesa, predvsem vezano na strukturo brežin in 
strukturo obrežnega pasu ob uporabi sonaravnih tehnik urejanja voda. 
 
Omilitveni ukrepi, ki jih je treba izvajati zaradi blaženja poslabšanja ekološkega stanja voda glede na 
biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente kakovosti kot posledice obratovanja 
hidroelektrarne, so predvsem naslednji:  
 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
(modulu) trofičnosti, je treba zmanjšati potencial evtrofikacije v akumulacijskem bazenu tako, da se 
ohranja hiter vodni tok v akumulaciji. Pretoki skozi akumulacijo naj se v največji možni meri 
približajo naravni dinamiki pretoka. Ohranjanje pretočnosti bo povečalo možnost obstoja združb 
organizmov prisotnih na obravnavanem rečnem odseku pred izgradnjo hidroelektrarne;  
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
SMEIH (slovenski multimetrijski indeks hidromorfološke spremenjenosti/splošne degradiranosti), je 
treba ustrezno urediti brežine akumulacijskega bazena s podlago, ki zagotavlja različne življenjske 
prostore za vodne in obvodne organizme;  
- za blaženje poslabšanja stanja predvsem glede na biološka elementa kakovosti ribe in bentoški 
nevretenčarji je treba zagotoviti, da sta izgradnja pregrade in upravljanje izvedena na način, ki v 
največji možni meri omogoča premeščanje sedimentov preko pregrade s t.i. talnim izpustom in 
omogočanje gibanja organizmov, posebej rib. 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
(modulu) saprobnosti (predvsem saprobni indeks za bentoške nevretenčarje), je treba gorvodno nad 
jezovno zgradbo nadzorovati zamuljevanje in kopičenje proda in v primeru nezadostnega talnega 
izpusta proda in mulja iz akumulacijskega bazena zagotoviti ustrezno in sprotno mehansko 
odstranjevanje;  
- za blaženje poslabšanja stanja glede na biološke elemente kakovosti, vrednotene po parametru 
(modulu) saprobnosti (predvsem saprobni indeks za fitobentos), je treba zagotoviti pretočnost v 
akumulacijskem bazenu in s tem preprečiti pojav sekundarne kalnosti zaradi prekomerne namnožitve 
fitoplanktonskih organizmov in morebitno mehansko premeščanje substrata iz bazena izvesti hitro, da 
se prepreči dolgotrajno povečanje sekundarne kalnosti na območju zajezitve in dolvodno; 
- za blaženje poslabšanja stanja glede na element kakovosti posebna onesnaževala, je treba izvajati 
preventivne ukrepe za preprečevanje onesnaženja površinskih voda z nevarnimi snovmi.  
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Omilitveni ukrepi ob umeščanju novih mHE 
 
Ob umeščanju nove mHE v prostor in pri obnovi oziroma nadgradnji obstoječe male hidroelektrarne je 
treba v času priprave projektne dokumentacije upoštevati sledeče: 
 
- Upoštevati je treba podatke iz vzpostavljene evidence obstoječih objektov mHE in evidence 

vodnih pregrad s poudarkom na možnosti razširitve njihove obstoječe rabe na proizvodnjo 
električne energije v mHE. Za vzpostavitev obeh evidenc se dogovorijo predstavniki Direktorata 
za energijo in drugih pristojnih institucij. 

- Upoštevati je treba podatke iz evidenc omilitvenih ukrepov, ki se že izvajajo oziroma ki so že 
odrejeni za posamezno mHE. Za vzpostavitev evidenc se dogovorijo predstavniki Direktorata za 
energijo in drugih pristojnih institucij. 

- Upoštevati je treba ukrepe, ki se izvajajo na obstoječih kot tudi načrtovanih objektih mHE zaradi 
izboljšanja sistema nadzora odvzema vode. Kot ustrezna rešitev se izkazujejo avtomatski merilniki 
pretoka, ki podatke posredujejo neposredno na pristojno institucijo. V primeru padca pretoka pod 
Qes bi mHE samodejno prenehala z delovanjem, potreben je ustrezen izbor tehnologije za mHE, ki 
dopušča nihanja v obratovanju. Za izvedbo je odgovoren investitor. 

- Gradnja novih mHE se izvaja na vodnih telesih v skladu z omejitvami in pogoji za 
hidroenergetsko rabo vode v mHE, pri čemer je treba, če iz presoje vplivov na vode izhaja, da 
omilitveni ukrepi ne bodo preprečili poslabšanja stanja voda, za vsako mHE posebej v postopku 
umeščanja v prostor upravičiti spremembo hidromorfološkega stanja vodnega telesa površinske 
vode in zaradi vplivov te spremembe na biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente 
kakovosti tudi spremembo ekološkega stanja voda v skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za 
izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in 
druge pristojne institucije. 

- Za mHE morajo biti izbrane take tehnike rabe voda (po možnosti pretočen tip hidroelektrarne), da 
so vključno z načrtovanimi omilitvenimi ukrepi hidromorfološke spremembe vodnega telesa in 
spremembe ekološkega stanja kot posledica teh hidromorfoloških sprememb na območju 
hidroelektrarne čim manjše. Za izvedbo je odgovoren investitor. 

 
Omilitveni ukrepi v zvezi z izbiro tehnike za proizvodnjo električne energije v mHE 
 
Splošni omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na izbiro tehnike rabe površinske vode za proizvodnjo 
električne energije v mHE, v času priprave projektne dokumentacije so: 
 
- Za proizvodnjo električne energije v mHE je treba vgraditi opremo, ki zagotavlja v skladu s 

stanjem tehnike visok izkoristek pretvorbe vodne energije v električno energijo. Za izvedbo je 
odgovoren investitor. 

- Prednostno se nove mHE umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne infrastrukture, 
namenjeni zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za 
energijo in druge pristojne institucije. 

- Načrtovani dvig proizvodnje energije iz mHE naj se doseže predvsem z umeščanjem novih 
kapacitet na obstoječe lokacije pregrad (ob upoštevanju okoljskih omejitev). Obnova obstoječih 
mHE z namenom zmanjšanja hidro-morfoloških vplivov in povečanja izkoristka proizvodnje 
električne energije v obstoječih mHE ima namreč, v primeru stroškovne učinkovitosti, prednost 
pred gradnjo novih mHE. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne 
institucije. 

 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
 
Ključno za dolgoročno obnovljivost regionalnih globokih termalnih vodonosnikov je, da vsi porabniki 
termalne vode optimizirajo njen odvzem na najnižjo možno količino ter hkrati izrabljeno termalno 
vodo v največji možni meri vračajo nazaj v vodonosnik, kjer je to možno. MOP novelira zakonodajo 
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glede izkoriščanja geotermalne energije, in sicer v skladu s predlogi Geološkega zavoda (GeoZS, 
2014B): 

• Treba je urediti vodne pravice za rabo termalne vode in uskladiti v koncesijski pogodbi 
določeno količino odvzete termalne vode z dejansko rabo ter podatkovne baze različnih 
institucij.  

• Treba je izvajati nadzor nad rabo vode z uporabniškim (obratovalnim) monitoringom in 
primerjalno analizo rabe s številčnimi kazalniki (t.i. benchmarking) ter skladno z rezultati 
prilagajati obseg vodne pravice. Uporabnike koncesij za rabo termalne vode je treba zavezati k 
vzpostavitvi opazovalnega sistema rabe posameznih vrtin in rednem letnem poročanju o 
stanju. Obstoječi uporabniki termalne vode morajo vzpostaviti monitoring v prilagoditvenem 
obdobju, novi uporabniki pa morajo izpolnjevati vse zahteve pred začetkom proizvodnje. Pred 
pričetkom rabe je treba določiti začetno stanje temperature, tlaka in kemijske sestave termalne 
vode v vodonosniku.  

• Treba je vzpostaviti državni opazovalni sistem izbranih neaktivnih vrtin. Kazalec učinkovitosti 
ukrepa reinjekcije je doseganje oz. preprečevanje poslabšanja dobrega količinskega stanja 
vodonosnika.  

• Vsak porabnik naj zahtevo po reinjekciji upošteva v svojem tehnološkem procesu rabe 
geotermalne vode.  

• Obstoječi porabniki naj pripravijo sanacijski program, v katerem se izvedeta energetska in 
ekonomska analiza rabe termalne vode ter predvidi različne scenarije sanacije, z obveznim 
upoštevanjem reinjekcije in drugimi spremljajočimi ukrepi. Sanacijske načrte je prednostno 
treba pripraviti na območjih z najizrazitejšim poslabšanjem stanja, postopno pa na vseh 
lokacijah.  

• Pri balneološki rabi vode je smiselno sistem reinjekcije nadgraditi s indirektnim ogrevanjem 
bazenov s pomočjo toplotnih izmenjevalcev ter dodajati novo vodo v bazene le v količini, ki je 
zakonsko določena (30 l/dan/kopalca).  

• Prav tako je treba, če je tehnično izvedljivo in ekonomsko upravičeno, odpadnim 
geotermalnim vodam pred reinjeciranjem odvzeti dodatno toploto z rabo tehnologije toplotnih 
črpalk. S tem lahko znižamo temperaturo in dosežemo boljše pogoje za vtiskovanje (manjša 
poraba energije).  

• Termični izkoristek termalne vode je treba povečati vsaj na 70%.  
• Pred vračanjem termalno izrabljene vode v geotermalni vodonosnik je treba zagotoviti njeno 

kemično in mikrobiološko neoporečnost. V kolikor se izkaže, da injeciranje na nekem 
območju ni možno in bodo izpusti še nadalje odvedeni v površinske vode je treba upoštevati 
sledeče: 

− povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode, zato, da je temperaturna razlika 
med izpustom izrabljene termalne vode in vodnim telesom v katerega se ta voda 
odvaja čim manjša, 

− pred izpustom izrabljene geotermalne vode v površinske vodotoke je treba zagotoviti 
njeno kemično in mikrobiološko neoporečnost. 

 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
 
Uvajanje sistemov izkoriščanja plitve geotermije je treba urediti na zakonodajni ravni in pri tem 
vključiti sledeče zahteve: 

• V letu 2015 bodo izdelana Priporočila / smernice za vrtanje v plitvi geotermiji in bodo predana 
v poskusno uporabo za dobo do dveh let. Priporočila in smernice bodo podlaga za določitev 
„Splošnih pogojev“ in »Posebnih pogojev« za vgradnjo GTČ. (vir: GeoSi, 2014A). Za izvedbo 
je odgovoren MOP. 

• Nujna je vzpostavitev evidence geotermalnih toplotnih črpalk. Evidentirane morajo biti vse 
podzemne naprave, ki za pridobivanje geotermalne energije posegajo v tla z vgradnjo 
toplotnih izmenjevalcev. Evidenca naj se vzpostavi na podlagi izdanih dovoljenj za izgradnjo 
geotermalnih toplotnih črpalk. Za vzpostavitev evidence je zadolžen organ, ki bo izdajal 
dovoljenja za vgradnjo GTČ. 
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• Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih toplotnih črpalk tipa voda-voda je obvezno 
vračanje energetsko izkoriščene podzemne vode nazaj v vodonosnike. Za izvedbo je 
odgovoren imetnik vodne pravice. 

 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 

10.2.4 Narava 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Hidroenergija 
 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne hidroelektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega 
plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja. Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorskega akta 
(naročnik), nadzor v postopku celovite presoje vplivov na okolje opravljata Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje in ZRSVN ter ARSO, v času izdaje okoljevarstvenih soglasij za poseg. 
 
Ob podeljevanju in podaljševanju vodnih pravic za energetsko rabo vodotokov in tudi ob pobudah za 
državne prostorske akte predlagamo, da se vseh parametrov ne določa tako natančno kot do sedaj 
(100% energetska izkoriščenost, natančne lokacije jezovnih zgradb, kote gladine zajezene vode), saj 
izkušnje kažejo, da je v tako ozkih okvirih v procesu načrtovanja potem težko zagotoviti ustrezne 
omilitvene ukrepe. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge pristojne institucije. 
Nadzor v postopku izvaja ZRSVN. 
 
V primeru poseganj v habitate vrst ali habitatne tipe na Natura 2000 območjih v obsegu, ki zahteva 
njihovo nadomeščanje, bo skladno z novejšo prakso v postopku CPVO na podrobnejši planski ravni 
(DPN, OPPN) vpliv ocenjen kot bistven. V tem primeru je ukrepe (nadomestne habitate) možno 
opredeliti le kot »izravnalne ukrepe« v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, in sicer v postopku 
prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja narave. Ob tem morajo biti izpolnjeni tudi 
nekateri drugi pogoji, mora biti na primer dokazano, da ne obstaja enakovredna variantna rešitev in da 
so izčrpane vse druge možnosti. V primeru, ko so na območju prisotne prednostne vrste ali habitatni 
tipi, druga javna korist pa se ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oziroma nima 
koristnih posledic, bistvenega pomena za okolje, je treba v postopku pridobiti predhodno mnenje 
Evropske komisije. Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorskega akta (naročnik), nadzor v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje opravljata Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in 
ZRSVN. 
 
Izgradnja/prenova in obratovanje hidroelektrarn zaradi razsežnosti posegov povzroča obsežen 
neposreden in daljinski vpliv na funkcionalnost in celovitost naravovarstveno pomembnih območij. 
Najbolj obsežen vpliv ima sprememba vodnega habitata na populacije vodnih organizmov in na 
prostoživeče živali, ki imajo svoj življenjski prostor ob vodi (brežinah, prodiščih). Z vidika strateškega 
umeščanja hidroelektrarn v prostor je pomembno: 

- da se hidroelektrarne v okolje umešča tako, da ne vpliva na prepoznavne značilnosti 
naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, 
Ramsar območja, IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja),  

- da se zagotavlja ohranjanje kvalifikacijskih vrst in HT na območju Natura 2000;  
- da so posegi načrtovani na način, da se zagotavlja ohranjanje vodnih in na vodo vezanih 

organizmov ter ohranja ali poveča njihova vrstna pestrost in številčnost; 
- da se zagotavlja ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst in prednostnih HT na 

ožjem in širšem območju posega; 
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- da se zagotovi prehodnost in povezanost vodotokov za vodne organizme; 
- da se v čim večji možni meri ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje 

sedimenta; 
- da se prepreči pojav ali pospeševanje procesov, ki jih je treba naknadno sanirati (kot na primer 

dolvodno poglabljanje struge zaradi spremenjene prodonosnosti); 
- da se ohranja obrežna zarast v čim večji možni meri; 
- da se ohranja naravne ekosistemske značilnosti pritokov in njihova naravna struktura; 
- da se fizikalno kemijskih parametrov (kot so vsebnost hranilnih snovi, temperatura vode, 

hitrost vodnega toka, nasičenost s kisikom), pomembnih za obstoj zavarovanih vrst me slabša; 
- da se dela izvajajo na način, da ne vplivajo na stanje vrst (terminske in prostorske prilagoditve, 

uporaba ustreznih materialov in tehnik). 
Za izvedbo so odgovorni: pripravljavec prostorske in projektne dokumentacije, naročnik/investitor. 
Nadzor izvaja ZRSVN, v času izdaje mnenj in soglasij. 
 
Strateške usmeritve za umeščanje HE nad 10 MW 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega. Za njihovo 
izvedbo so zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega poročila. 
Ustreznost vključenosti ukrepov v plan v postopku celovite presoje vplivov na okolje preverjata 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN. 

 
− Hidroelektrarne se prednostno umeščajo izven varovanih območij oziroma območij z 

naravovarstvenim statusom. 
V primeru, da jih ni možno umestiti izven območij z naravovarstvenim statusom, se jih v prostor 
umešča na način, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti naravovarstveno pomembnih 
območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, Ramsar območja, IBA, Območja 
Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja).  

− HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na celovitost in povezanost varovanih 
območij.  

− Posegi naj se načrtujejo izven območij naravnih vrednot. V primeru poseganja vanje naj se ne 
prizadene vitalnega dela naravne vrednote.  

− Ob umeščanju HE naj se ohranja habitatne tipe oziroma habitate vrst v takšni meri, da bo še 
zagotovljeno ugodno stanje kvalifikacijskih in ključnih HT/vrst in tudi habitatov zavarovanih in 
ogroženih vrst ter prednostnih HT. 

− V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven habitatov kvalifikacijskih in ključnih vrst. V 
kvalifikacijske habitatne tipe naj se posega v najmanjši možni meri.  

− V drstišča rib naj se ne posega oz. se zagotovi, da drst rib zaradi izvedbe posega ne bo motena. 
− Pred gradnjo jezov in ostalih infrastruktur v strugi reke mora biti zagotovljen obvod, ki bo 

omogočil neovirano migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij 
vodnih organizmov.  

− Za nemoteno reprodukcijo rib (migracije v pritoke na drst in obratno) je treba ohranjati neovirano 
prehodnost pritokov rek, še posebej na izlivnih delih. Ohraniti je treba hidrološke lastnosti 
pritokov kot tudi morfologijo struge. Drstišča v pritokih naj se ohranja. 

− Pri umeščanju HE naj se skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu upošteva varstvene revirje. 
− Večjo pozornost naj se nameni preprečevanju pojava in povečanja populacij tujerodnih vrst rib. 
− Na območjih naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov je treba ohraniti ustrezen nivo 

podzemne vode, ki bo omogočil njihov obstoj in ugodno ohranitveno stanje. 
− V čim večji meri naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Po posegu je treba obrežno vegetacijo 

ponovno zasaditi z avtohtonimi vrstami. Trase nasipov naj ne bodo strogo linijsko ravne, 
obojestransko naj se oblikujejo v različnih naklonih in naj bodo razgibane z vmesnimi terasami, da 
bo omogočeno oblikovanje manjših zalivov in tolmunov.  

− V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta.  
− Habitatov zavarovanih in ogroženih vrst ter naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov se ne 

sme poškodovati v taki meri, da bi bila okrnjena njihova celovitost in funkcionalnost. 
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− Po potrebi naj se v akumulacijah HE predvidi otok, urejen kot počivališče za prostoživeče živali, 
ki prečkajo vodotok. Obala naj bo položna, otok naj se ne ograjuje. 

− Ob projektiranju hidroelektrarn naj se prioritetno uvajajo nove tehnologije, ki so vodnim 
organizmom bolj prijazne, kot npr. nove rešitve za zagotavljanje neprekinjenih migracij vodnih 
organizmov (dvigala za ribe) in ribam prijazne turbine (»very low head turbine«, »Aiden turbine«, 
»Gorlov helical turbine«, Archimedes hydrodynamic screw turbine«) (Guidance document on 
hydropower…, 2015). Upoštevajo naj se tudi ostale usmeritve, ki izhajajo iz navedenega 
dokumenta ter tudi dokumentov Mednarodne komisije za zaščito reke Donave – ICPDR 
(Hydropower Case Studies…, 2013 in Sustainable Hydropower Development…, 2013). 

− Pri projektiranju naj se posebna pozornost nameni Natura 2000 območjem, katerih ohranjenost je 
odvisna od podzemne vode, tudi njenega nivoja, ki ga je treba ohranjati. To so sledeča Natura 
območja: 

o Lučka jama 
o Dobličica 
o Krakovski gozd 
o Kotarjeva prepadna 
o Stobe - Breg 
o Gradac 
o Lahinja 
o Rinža 
o Kozja luknja 
o Boreci 
o Dobrava 
o Bobnova jama 
o Povirje vzhodno od Bodešč 
o Krška jama 
o Radensko polje - Viršnica 
o Mrzla jama pri Prestranku 
o Petanjska jama 
o Ajdovska planota 
o Vir pri Stični 
o Kompoljska jama - Potiskavec 
o Globočec 
o Lubnik 
o Podpeška jama 
o Slovenska Istra 
o Mura 
o Drava 
o Goričko 
o Grabonoš 
o Javorniki - Snežnik 
o Notranjski trikotnik 
o Matarsko podolje 
o Trnovski gozd - Nanos 
o Sava Medvode - Kresnice 
o Kočevsko 
o Dobrava - Jovsi 
o Ljubljansko barje 
o Kras 
o Karavanke 
o Savinja Grušovlje - Petrovče 
o Krka s pritoki 
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Specifični omilitveni ukrepi za HE nad 10 MW 
Specifične omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi posameznih državnih prostorskih načrtov. Za 
njihovo izvedbo so zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega 
poročila. Nadzor nad izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvajata Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN. 
 
Energetska raba reke Mure 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. V nadaljevanju so splošne usmeritve za umeščanje: 
− Območje potencialne možnosti rabe reke Mure se omeji na mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 

mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. Možen potencial izkoriščanja je v razponu od 0 MW do 
53,5 MW.  

− Izbere naj se tak tip hidroelektrarne, ki bo imel najmanjši možen škodljiv vpliv na 
hidromorfološko stanje voda. HE mora zagotavljati pogoje za ohranjanja visoke biotske 
raznovrstnosti in naravnega ravnovesja, zagotavljanje ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatov 
in ob odpravi posledic obstoječega obremenjevanja okolja. V največji možni meri naj se posegi 
načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov zavarovanih ter 
ogroženih vrst. Zagotoviti je treba dodatne ciljne raziskave in pridobiti natančnejše podatke o 
pojavljanju nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst. 

− Pred gradnjo jezu in ostale infrastrukture v strugi Mure je treba zagotoviti obvod, ki bo omogočil 
migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij vodnih organizmov. 

− Preprečiti je treba nadaljnje poglabljanje struge in zagotoviti ustrezen nivo podzemne vode Mure 
na območjih, kjer bo to potrebno za ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno pomembnih 
habitatov (predvsem poplavnih gozdov, mrtvic, rokavov). 

− Zagotoviti je treba prodonosnost in nastajanje prodišč. 
− Pri umeščanju energetskih objektov je treba upoštevati dogovore meddržavne komisije, ki 

obravnava porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju). 
 
Izgradnja HE na srednji Savi 
 
HE Renke, HE Trbovlje in HE Suhadol 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. V nadaljevanju so splošne usmeritve za umeščanje hidroelektrarn na 
obravnavanem odseku: 
− V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadol bodo lahko uničene 

obsežne površine naravovarstveno pomembnih HT, zato naj se širitev načrtuje predvsem na levem 
bregu Save, izven POO Kum. 

− Posegi v POV Posavsko hribovje naj se načrtujejo tako, da ne bo motenj na gnezditveni habitat 
velike uharice, črne štorklje, belovratega muharja, sokola selca in planinskega orla. Prav tako je 
treba posebno pozornost nameniti načrtovanju daljnovodov, saj ti ob nepravilni umestitvi lahko 
predstavljajo smrtonosno oviro za ptice.  

− Med naseljem Sava in Mošenik na levem bregu Save naj se ne načrtujejo posegi. V območje POO 
Reber – borovja naj se ne posega, prav tako je treba ohraniti nivo podzemne vode na tem območju. 

− Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na Krajinski park Kum, naravni spomenik (NS) Greben 
Krvava peč – Planina, NS Brzice na Savi pri Prusniku, NS Šklendrovec, NS Čebulova dolina, NS 
Završki Čeren, NS Izvir Mitovščice, NS Mitovški slap in NS Soteska Ribnika je treba upoštevati 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96), s katerim so praviloma 
prepovedani vsi posegi, ki bi razvrednotili, poškodovali ali uničili zavarovano območje. 

− Zagotoviti je treba ohranitev populacije raka koščaka, ki se nahaja v reki Savi. 
− Zagotoviti je treba ohranitev populacij zavarovanih in ogroženih vrst rib in obloustk. 
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HE na ljubljanskem in litijskem delu srednje Save 
Enega od prvih poskusov revitalizacije porečja, kjer so v praksi uporabljene tehnične rešitve za 
ponovno vzpostavitev celovitosti habitata, predstavlja Life projekt Vzpostavitev prehodnosti pritokov 
Donave za sulca (Re-opening the Danube tributaries for the rare Danube salmon), cit. 15. julij 2016: 
http://ec.europa.eu/environment/ nature/natura2000/ management/gp/rivers/01case_hucho.html. V 
projektu niso podane rešitve glede ohranjanja habitata sulca, predlog ukrepov za izboljšanje 
obstoječega stanja na območju srednje Save pa je bil podan v okviru ciljnega raziskovalnega programa 
(CRP) »Zagotovimo.si hrano za jutri«, in sicer v študiji z naslovom »Izdelava strokovnih podlag za 
ohranjanje habitata in populacije sulca na območju srednje Save« (Sušnik Bajec in sod., 2016).  
 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. V nadaljevanju navajamo usmeritve za nadaljnje načrtovanje HE na 
ljubljanskem in litijskem delu srednje Save: 
− Hidroelektrarne naj se prioritetno umesti izven območja POO Sava Medvode – Kresnice. 
− Pred izvedbo HE na litijskem delu srednje Save je treba preučiti ukrepe za izboljšanje stanja na 

območju srednje Save, ki so predlagani v Strokovnih podlagah za ohranjanje habitata in populacije 
sulca na območju srednje Save (Sušnik Bajec in sod., 2016). 

− Na odseku med Medvodami in sotočjem Save z Ljubljanico je treba ohraniti habitat sulca (POO 
Sava Medvode–Kresnice in POO Ljubljanica–Gradaščica–Mali Graben). Tehnične rešitve (za 
zagotavljanje zadostne hitrosti vodnega toka, ki predstavlja tej vrsti enega od osnovnih 
življenjskih pogojev, omogočena popolna prehodnost jezovnih zgradb in izlivnih delov pritokov 
ob vseh hidroloških razmerah ter s skrbnim načrtovanjem preprečena možnost doseganja 
previsokih temperatur vode v poletnem času v vseh slojih), s katerimi bi zagotovili obstoj sulca na 
tem območju, še niso znane. 

 
Obnova in doinstalacija HE Moste 2, 3 
Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za vrste in HT bodo podani na ravni presoje 
državnega prostorskega načrta. Ključne usmeritve za načrtovanje obnove in doinstalacije HE Moste: 
− Na območjih naravnih spomenikov, ki so zavarovane z Odlokom o razglasitvi povirij, močvirij in 

rastišč redkih rastlin v Občini Bled (Uradni list RS, št. 90/98) in na njihovem vplivnem območju 
naj se posegov ne načrtuje. Izvedba obnove in doinstalacije HE Moste, ki bi posegla v zavarovano 
območje, bi imela obsežen negativen vpliv. Natančna presoja bo izdelana v sklopu presoje 
sprejemljivosti na ravni državnega prostorskega načrta in posega, vendar je treba poudariti, da 
bodo verjetno potrebni obsežni omilitveni ukrepi. Taki ukrepi se v primeru območij Natura 2000 
opredelijo kot "izravnalni ukrepi" v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, če so izpolnjeni pogoji 
za izpeljavo postopka prevlade druge javne koristi. Postopek prevlade je možno izvesti le, če je 
dokazano, da variantna rešitev ne obstaja in je izvedba izravnalnih ukrepov možna. V primeru, ko 
se druga javna korist ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost oz. nima koristnih 
posledic bistvenega pomena za okolje in so na območju prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, 
je treba pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije. 

− Posegi in dejavnosti naj se na naravnih vrednotah ne načrtujejo. Če ni drugih prostorskih ali 
tehničnih možnosti za izvedbo posega ali opravljanje dejavnosti izven območij naravnih vrednot, 
se lahko na območju naravnih vrednot posegi izvajajo le na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali 
bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto. 

 
Usmeritve za umeščanje mHE v prostor 
 
OPOZORILO: Sloj lokacij mHE, predstavljen v Analizi omejitev umeščanja hidroelektratrn z vidika 
varstva varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015), ni neposredna podlaga za umeščanje mHE. 
Ocenjena primernost umeščanja predstavlja predvsem oceno, kje lahko investitor pričakuje več 
omejitev ali zahtevnejše omilitvene ukrepe in kje manj, kar pa ne pomeni, da je samo na podlagi 
ocenjene primernosti lokacij mHE lahko umeščena na posamezno lokacijo. Analiza primernosti ni bila 
presojana v okviru tega okoljskega poročila. 
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Usmeritve v nadaljevanju so povzete iz študije Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z 
vidika varstva varave (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). 
 
Splošne usmeritve 
V največji možni meri naj se, z namenom zagotavljanja čim manjših negativnih vplivov na naravo, 
razvoj mreže mHE izvede na način, da imata nadgradnja in posodobitev obstoječih, že delujočih mHE 
in revitalizacija obstoječih, nedelujočih mHE, prednost pred ureditvijo novih mHE, ki pa naj bodo 
vezane na obstoječe objekte (jezove in pregrade) v vodotokih. 
 
Splošen pristop (prednostni vrstni red): 
1. nadgradnja obstoječih, delujočih mHE (prenova tehnologije energetske izrabe) 
2. revitalizacija nedelujočih 
3. ureditev obstoječih objektov (pregrad) za hidroenergetsko izkoriščanje  
 
Neodvisno od izbranega pristopa ali tehnološke rešitve je treba z vidika varovanja narave upoštevati 
sledeče osnovne zahteve: 
− V vodotoku mora biti ves čas zagotovljen ekološko sprejemljiv pretok v skladu s predpisi na 

področju urejanja voda in stalna omočenost jezov. 
− Objekti morajo biti izvedeni na način, da zagotavljajo prehodnost za vodne organizme. 
− Izbrana tehnologija in način izvedbe mora preprečevati poškodbe rib in drugih vodnih 

organizmov. 
 
Usmeritve za obstoječe mHE 
Obnova malih hidroelektrarn, ki že obratujejo, po navadi ne povzroča dodatnih negativnih vplivov na 
okolje. Zato za obnovo obstoječih delujočih elektrarn, ki imajo veljavno koncesijo ali vodno 
dovoljenje, na splošno velja, da je primernejša od gradnje novih objektov. Poleg tega 4. odstavek 7. 
člena energetskega protokola Alpske konvencije določa, da je ponovno odprtje nedelujočih elektrarn 
ustreznejše, kot gradnja novih objektov. Kljub temu pa je treba redno preverjati, če bi bilo z uporabo 
dobre prakse mogoče ublažiti nadaljnje negativne vplive in doseči boljšo usklajenost z obstoječo 
okoljsko zakonodajo. 
 
Usmeritve za obstoječe mHE: 
− Objektom, ki se nahajajo na območjih z naravovarstvenim statusom, kjer je s predpisom 

prepovedano izkoriščanje vodotokov v hidroenergetske namene, se vodnih pravic praviloma ne 
dodeljuje in ne podaljšuje. Pred morebitnim podaljšanjem vodne pravice je treba natančno 
preveriti možne negativne vplive in uskladiti predpise, ki prepovedujejo izkoriščanje vodotokov. 

− Za obstoječe male HE naj se ob podeljevanju vodne pravice preveri in analizira ali tehnologija in 
ukrepi ustrezno zmanjšujejo negativne vplive na naravo in so zagotovljeni ustrezni pogoji, ki 
omogočajo doseganje okoljskih ciljev območij z naravovarstvenim statusom. 

− Izvajati naj se začne ustrezen nadzor obstoječih mHE. Skladno z Uredbo o podporah električni 
energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije (11. člen) naj se v primeru, da proizvodna 
naprava OVE ne upošteva omejitev glede ekološko sprejemljivega pretoka, odločba o dodelitvi 
podpore razveljavi, pogodba o zagotavljanju podpor pa preneha veljati. Taka proizvodna naprava 
OVE ni upravičena do vnovične pridobitve odločbe o dodelitvi podpore. Skladno z Uredbo o 
podporah električni energiji, proizvedeni iz obnovljivih virov energije naj se podpore izplačajo le 
za količino električne energije, ki je proizvedena z zagotavljanjem ekološko sprejemljivega 
pretoka vodotoka. 

− Skladno z 19. členom Zakona o sladkovodnem ribištvu se objekte, ki nimajo urejenega ustreznega 
dvosmernega prehoda za vodne organizme, ustrezno rekonstruira.  

− Male HE naj se prioritetno umešča izven območij z naravovarstvenim statusom. Na vodotoke, ki 
imajo status hidrološke, geomorfološke, zoološke ali ekosistemske naravne vrednote (organizmi, 
vezani na vodno okolje) naj se mHE ne umešča oziroma se jih umešča le takrat, kadar je mogoče 
zagotoviti, da se lastnosti naravnih vrednot ne okrnijo. Umeščanje posegov na zavarovana 
območja je sprejemljivo le pod pogojem, da tovrsten poseg ni v nasprotju z varstvenim režimom in 
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cilji zavarovanega območja. Male HE naj se na vodotoke, ki so del območij Natura 2000 in so 
habitat kvalifikacijskih vrst, vezanih na vodo, praviloma ne umešča.  

− Obstoječe mHE naj se posodobi in nadgradi, pri čemer naj bo poleg tehnične nadgradnje zaradi 
izboljšanja učinkovitosti izrabe, poudarek nameni tudi sprejemljivosti tehnologije z vidika vplivov 
na vodne organizme. 
 

Usmeritve za nove mHE 
Pri iskanju potencialnih novih lokacij, ki bi bile primerne za hidroenergetsko rabo, je treba še pred 
oceno primernosti z vidika varstva okolja in narave preveriti ustreznost z vidika hidropotenciala. 
Najbolj ustrezne lokacije so tiste, ki imajo visok hidroenergetski potencial in so hkrati locirane izven 
območij z naravovarstvenim statusom. 
 
Ko bodo znani podatki o hidroenergetskem potencialu vodotokov v Republiki Sloveniji, je treba 
izdelati analizo omejitev umeščanja mHE, ki bo vključevala tako oceno primernosti lokacij z vidika 
hidroenergetskega potenciala, kot tudi ustreznost z vidika vplivov na varstvene cilje območij. 
Upoštevati je treba tudi obstoječe odvzeme vode in predhodno določene ekološko sprejemljive 
pretoke.  
 
Novih mHE naj se ne umešča na sledeča območja: 
− Postavitev mHE na območju voda posebnega pomena skladno z Uredbo o določitvi voda 

posebnega pomena ni dovoljeno, obstoječe neprehodne pregrade v vodotokih pa je treba ustrezno 
sanirati. V teh vodotokih niso dovoljeni nobeni posegi ali dejavnosti, ki bi lahko poslabšali 
ugodno stanje ohranjenosti domorodnih ribjih vrst in stanje voda. 

− Prav tako ni dovoljeno umeščanje mHE na tista zavarovana območja, kjer je tovrsten poseg v 
nasprotju z varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja. 

− Pri umeščanju mHE naj se skladno z Zakonom o sladkovodnem ribištvu upošteva varstvene 
revirje in drstišča. 

 
Usmeritve za nove mHE: 
− Prednostno naj se izkoriščanje hidroenergetskega potenciala usmeri v: 

o lokacije, ki so izven območij z naravovarstvenim statusom; 
o objekte, ki se jim doda funkcija rabe vode za hidroenergetske namene v okviru 

večnamenskih objektov in obstoječe infrastrukture (npr. nadgradnja sistema za rabo pitne 
vode ipd.) in na splošno ne predstavljajo dodatnih obremenitev z vidika vplivov na 
naravo; 

o lokacije na odsekih vodotokov, ki so morfološko že močneje degradirani (regulacije, 
pregrade...) in se s posegom stanje na vodotoku lahko izboljša v smislu renaturacije in 
prehodnosti vodotoka; 

o objekte, kjer se v okviru potrebnih obsežnejših obnovitvenih del izvede tudi posege, ki 
zmanjšujejo vplive na naravo (podrtje neprehodnega jezu in vzpostavitev drče, ki 
omogoča zveznost vodotoka, izgradnja prehodov za vodne organizme, umestitev sistema 
za nemoteno premeščanje naplavin, postavitev naprav za spremljanje ekološko 
sprejemljivega pretoka brez vpliva s strani lastnika, renaturacija brežin); 

o objekte, ki bodo izvedeni za potrebe zmanjševanja poplavne ogroženosti in se z dodatno 
funkcijo objekta stanje habitatov vrst in habitatnih tipov ne bo bistveno poslabšalo.  

− V primeru poseganja v naravne vrednote (hidrološke, geomorfološke, zoološke in ekosistemske) je 
treba upoštevati: 

o Na vodotoke, ki imajo status hidrološke, geomorfološke, zoološke ali ekosistemske 
naravne vrednote (organizmi, vezani na vodno okolje) naj se mHE ne umešča oziroma se 
jih umešča le takrat, kadar je mogoče zagotoviti, da se lastnosti naravnih vrednot ohranijo. 
Pri načrtovanju se upošteva, da je potrebno ohranjati dinamiko vodotoka, prodonosnost, 
povezanost in prehodnost za vodne organizme, naravno strukturo struge in brežin, 
zadostno količino vode ter sklenjeno lesno obrežno vegetacijo. 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

 Aquarius d.o.o. Ljubljana 257 

− V primeru poseganja na »vodna« Natura 2000 območja je treba upoštevati: 
o Male HE naj se na vodotoke, ki so del območij Natura 2000 in so habitat kvalifikacijskih 

vrst, vezanih na vodo, praviloma ne umešča. Kadar gre za objekte, ki se jim doda funkcija 
rabe vode za hidroenergetske namene, ali se z umestitvijo mHE stanje na vodotoku lahko 
izboljša v smislu renaturacije in prehodnosti vodotoka, je umestitev možna ob upoštevanju 
naslednjih usmeritev: 

� V ključne dele habitatov kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov se ne posega. 
� Ohranja se povezanost subpopulacij kvalifikacijskih vrst na območju Natura 2000 

in povezanost z drugimi populacijami na območju njene razširjenosti v 
biogeografski regiji. 

� Ohranja se celovitost in raznolikost habitata kvalifikacijski vrst, vključno z 
ohranjanjem struktur, ki jih vrsta potrebuje za preživetje in uspešno 
razmnoževanje. 

� Ohranja oziroma izboljšuje se kakovost habitata oziroma tistih lastnosti habitata, 
ki prispevajo k ugodnemu ohranitvenemu stanju vrste na območju. 

� Ohranja se vodnatost vodotokov in prepreči prekomerno odvzemanje vode. 
� V primeru pomanjkanja podatkov o populaciji in stanju habitata kvalifikacijskih 

vrst, vplivov posega ni mogoče presoditi na podlagi objektivnih in z dokazi 
podprtih ugotovitev. Zato naj investitor pred postopkom izdaje vodnega 
dovoljenja in mnenja o določenem ekološko sprejemljivem pretoku (Qes) oz. pred 
izvedbo presoje sprejemljivosti v postopku izdaje naravovarstvenega soglasja za 
poseg, pridobi potrebne podatke o populaciji in ohranjenosti habitata 
kvalifikacijskih vodnih vrst. Strokovne podlage naj obsegajo podatke o vrstah, na 
katere je možen vpliv gorvodno in dolvodno od lokacije mHE, ter opis konkretnih 
tehničnih rešitev za omilitev vplivov posega. 

− V primeru poseganja v katerokoli Natura 2000 območje je treba upoštevati: 
o Posegi v prodišča in ostale ureditve (tudi izven obvodnega prostora) ne smejo poslabšati 

stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na območju posega kakor 
tudi ne habitatov zavarovanih in ogroženih vrst. Celovitost in raznolikost habitata 
kvalifikacijskih vrst mora biti ohranjena, vključno s strukturami, ki jih vrste potrebujejo za 
preživetje in uspešno razmnoževanje. V ključne dele habitatov kvalifikacijskih vrst se ne 
posega. 

− Pri vseh novih mHE (ne glede na lokacijo) je treba upoštevati tudi sledeče: 
o Ohranja naj se povezanost posameznih odsekov vodotoka, (mHE naj imajo urejene 

ustrezne prehode za vodne organizme). Talni pragovi in jezovi morajo tudi ob nizkem 
vodostaju omogočati prehajanje rib. 

o Utrditve brežine v območju objekta mHE naj se omejijo na najmanjši potrebni obseg in 
izvedejo sonaravno z uporabo avtohtonega materiala. 

o Po 12. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 
sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/09) mora imetnik vodne pravice zagotoviti 
dnevno ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da so bile 
v vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede ekološko sprejemljivega pretoka. 

 
Usmeritve glede izbora tehnologije mHE 
V nadaljevanju navajamo usmeritve, ki jih je treba upoštevati pri izboru tehnologije in izvedbi novih 
in nadgradnji ali rekonstrukciji obstoječih mHE: 
− V vodotoku je treba ves čas zagotavljati ekološko sprejemljivi pretok in omočenost jezu. Pretok 

naj bo prilagojen naravnim hidrološkim razmeram in naj omogoča nihanja vodostaja skozi leto. 
Tehnologija naj bo projektirana na mesečni ekološko sprejemljiv pretok in mora omogočati dober 
izkoristek v širokem razponu pretokov. Obratovanje mHE mora biti usklajeno s trenutnimi pretoki 
vodotokov in predpisanim ekološko sprejemljivim pretokom. Jez, odvzemni kanal, zapornice in 
ostale objekte je treba načrtovati in izvesti na način, da bo tudi v primeru okvare zagotovljen 
ekološko sprejemljiv pretok, oziroma da bo onemogočen prekomeren odvzem vode. 
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− Izbrana tehnologija mora omogočati prehajanje vodnih organizmov. Ribja steza mora biti 
projektirana v sodelovanju s strokovnjakom za ribe na način, da bo funkcionalna za vse prisotne 
vrste, v vseh razvojnih fazah in obdobjih leta ter bo omogočala prehajanje vodnih organizmov v 
obe smeri. 

− Turbine morajo biti nameščene in izvedene na način, ki bo preprečeval poškodbe rib in drugih 
vodnih organizmov. 

− Med obratovanjem naj se zagotavlja monitoring funkcionalnosti ribjih prehodov. 
− V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika vodotoka, prodonosnost oziroma odlaganje 

sedimenta. 
− Iztok iz mHE je treba predvideti tako, da se voda po najkrajši poti vrne nazaj v vodotok. 
− Preusmeritev vode naj ne povzroči bistvenih sprememb vodnega režima v vodotoku. 
− Izgradnje novih derivacijskih mHE ne priporočamo. Izjema so obstoječi objekti mHE, ki imajo že 

izvedene mlinščice. Zacevljenje vodotokov ali njihovih delov ni dopustno.  
− Preveri naj se možnost izvedbe, povezane z infrastrukturo t.i. večnamenske elektrarne, (integrirane 

v sistem dovajanja pitne vode, odvajanje odpadnih voda ali namakalnega omrežja). Ta tip malih 
hidroelektrarn se nahaja znotraj omrežij, katerih glavni cilj ni proizvodnja elektrike; za namene 
hidroelektrične proizvodnje pa izkoriščajo vodo, ki je že bila uporabljena za druge namene in je ne 
odvajajo. V primerjavi z rečnim tipom je proizvodnja energije pri teh elektrarnah majhna, vendar 
na splošno ne predstavljajo dodatnih obremenitev za naravo. 

− Priporočamo uvedbo direktnega, stalnega monitoringa v okviru katerega se bodo meritve pretoka 
izvajale avtomatsko in kontinuirano – vse leto. Podatke o pretoku (pred zajezitvijo oz. lokacijo 
odvzema vode, na jezu in za jezom oziroma lokacijo izpusta vode) se bi preko avtomatskega 
prenosa podatkov sporočalo direktno na pristojno institucijo. 

 
Pri umeščanju mHE naj se upošteva tudi (Mnenje ZRSVN, št. 8-II-202/7-O-15/TK, 26. 11. 2015): 

− predpise s področja upravljanja z vodami, ki omejujejo podeljevanje vodnih pravic za 
proizvodnjo električne energije na podlagi velikosti prispevnega območja ali vrednosti sQnp; 

− razpoložljive podatke o količinah vode in izločiti lokacije, kjer ni zadostnih kapacitet vode 
(npr. hudourniške pregrade, kjer voda v sušnih mesecih sploh ne teče po površju); 

− območja že izkoriščenih potencialov na podlagi določenega Qes; 
− natančneje je treba upoštevati akte o zavarovanju zavarovanih območij; 
− lokacije obstoječih pregrad, namenjenih obstoječi ali novi hidroenergetski rabi, je treba 

preveriti z vidika združljivosti z varstvenimi cilji, določenimi s Programom upravljanja 
območij Natura 2000 v Sloveniji za obdobje 2015–2020. 

 
Ministrstvo za infrastrukturo zagotovi ustrezen prenos omilitvenih ukrepov v pravne akte. Za izvedbo 
omilitvenih ukrepov sta zadolžena investitor in projektant, izvedbo nadzira Ministrstvo, pristojno za 
okolje in ZRSVN.  
 
Sončna energija 
Praviloma se sončne elektrarne in tudi koncentratorje, če je tehnično izvedljivo, namešča le na objekte, 
vsekakor pa na način, da to ne bo samostojna prostorska ureditev v prostoru, temveč del celovite 
prostorske ureditve (npr. v sklopu degradiranega območja kamnoloma, deponije, zapuščenega 
industrijskega kompleksa, parkirišča in podobno). Postavite sončnih elektrarn in koncentratorjev na 
območja, pomembna za ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, ni dovoljena. Ukrep 
upošteva izdelovalec plana/projektant. Nadzor nad izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na okolje. 
 
Vetrna energija 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega 
plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja. Za izvedbo je odgovoren pripravljavec prostorskega akta 
(naročnik), nadzor pa v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvajata Sektor za strateško 
presojo vplivov na okolje in ZRSVN ter v času izdaje okoljevarstvenih soglasij za poseg ARSO. 
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Strateške usmeritve za umeščanje vetrnih elektrarn 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega. Za njihovo 
izvedbo so zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega poročila. 
Ustreznost vključenosti ukrepov v plan v postopku celovite presoje vplivov na okolje preverjata 
Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN.  
 
Neprimerne lokacije za umestitev vetrnih elektrarn so: zavarovana območja, POV območja, osrčje 
EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. Stojišč vetrnic naj se ne načrtuje na 
območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na območju tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. 
 
Vetrne elektrarne naj se prioritetno umešča na tista potencialna območja VE, ki ne obsegajo močno 
občutljivih območij za ptice (Bordjan in sod., oktober 2012).  
 
Za potencialna območja VE je treba pred umeščanjem v prostor zagotoviti sledeče: 
− z ustreznim monitoringom evidentirati preletne koridorje ptic na območju VE, 
− evidentirati pomembna gnezdišča ogroženih vrst v neposredni bližini, 
− evidentirati prehranjevalne koridorje netopirjev na območju, 
− opraviti raziskave o vplivu VE na velike zveri, 
− kartirati habitatne tipe na prizadetem območju, 
− ugotoviti ali bodo ohranjene lastnosti, zaradi katerih so bili deli narave opredeljeni kot naravne 

vrednote. 
 

Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je treba v okviru celovite presoje vplivov na okolje 
presoditi vpliv posameznih stojišč na floro, favno in HT. Stojišča je treba načrtovati izven pomembnih 
območij za kvalifikacijske vrste in izven strnjenih območjih kvalifikacijskih HT.  
 
Pri načrtovanju se je treba v največji možni meri izogniti poseganju v habitate zavarovanih in 
ogroženih vrst in prednostne habitatne tipe ter preprečiti negativne vplive nanje. 
 
Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo 
ohranitvenih možnosti ptic. Priporočila na podlagi mednarodnih izkušenj so: 
− elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki so zavarovana zaradi ptic (POV, IBA 

območja, tudi narodni park in krajinski parki, naravni rezervati, razglašeni prvenstveno zaradi 
ptic…), 

− elektrarn naj se načeloma ne postavlja na območjih, ki jih redno preletava večje število ptic 
(masovno obiskane selitvene poti, še posebej zožine (bottle neck areas), 

− elektrarne naj se načeloma ne postavljajo v bližini habitatov populacij ogroženih vrst ptic, tudi če 
območja niso formalno zavarovana, 

− pred postavitvijo je treba proučiti vse možne alternativne lokacije in ugotoviti, kje je vpliv 
najmanjši, 

− ugodno je, če se popiše ptice na vseh potencialnih območjih postavitve vetrne elektrarne, da se 
ugotovijo realne naravovarstvene razlike med območji. Vsekakor je treba popise izvesti vsaj na 
območju, predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega velikega potencialnega 
vpliva načrte prilagoditi, 

− popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in v času preleta, zato se morajo 
izvajati najmanj eno leto, optimalno dve, 

− pri oceni vpliva je treba upoštevati tudi vpliv pripadajoče infrastrukture, kot tudi daljinski vpliv na 
območja, ki so omenjena v prvih treh alinejah tega poglavja, 

− popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
 
Pri načrtovanju je priporočljivo, da se stojišča vetrnih elektrarn umešča izven varovanih območij in 
vsaj 1000 m od meje varovanih območij (območje daljinskega vpliva po Pravilniku o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja). Prostorske rešitve 
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morajo biti načrtovane na način, da se na območju ohranja ugodno stanje varovanih vrst in habitatnih 
tipov. Ohranja se kvaliteta habitatov, vključno s posebnimi strukturami habitata, ki so pomembne za 
posamezne vrste in habitatne tipe. Ohranja se celovitost in povezanost habitata ter povezanost 
populacij z drugimi populacijami na širšem območju. 
 
Pri izboru oblike in načina delovanja vetrnih elektrarn naj se upoštevajo nove tehnologije in rezultati 
raziskav glede njihovega vpliva na najbolj ogrožene živalske skupine – ptice in netopirje. Glede na 
značilnost posameznega tangiranega območja se oceni primernost alternativnih tehnologij izvedbe 
vetrnic in izbere tisto tehnologijo, ki predstavljajo manjšo nevarnost trkov s pticami in netopirji (nekaj 
primerov oblik vetrnic, ki imajo trenutno manjšo nazivno moč od običajnih, trikrakih vetrnic, so 
prikazani na slikah spodaj). 
 

   

 
 

 

Slika 50: Nekaj primerov oblik vetrnih elektrarn (vir: North American Renewable Energy Directory, 
MIT Technology Review, Phys.org, 2. junij 2015) 
 
Stojišča vetrnic naj se prvenstveno umešča zunaj območij, ki bi lahko bila problematična zaradi trkov 
s pticami in netopirji. V primeru, da se po postavitvi vetrnic vseeno izkaže, da so trki pogosti, naj se 
preveri možnost namestitve odvračal (ultrazvočna odvračala, nameščanje radarjev in senzorjev na 
vetrne elektrarne z namenom zaznavanja netopirjev in jat ptic, namestitev UV luči na turbine ipd.) ali 
prepovedi obratovanja v obdobju sezonskih migracij. Ustrezen način predlaga strokovnjak za 
posamezno skupino.  
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Specifični omilitveni ukrepi za potencialna območja VE:  
Specifični omilitveni ukrepi so povzeti iz strokovne podlage Celovit pregled potencialno ustreznih 
območij za izkoriščanje vetrne energije (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). 
 
Specifične omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi posameznih državnih prostorskih načrtov. Za 
njihovo izvedbo so zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega 
poročila. Nadzor nad izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvajata Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN. 
 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v potencialna 
območja za vetrne elektrarne je treba upoštevati: 
 
1. Omilitveni ukrepi za območje Porezen - Podbrdo: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja: Milpoh in 

Vojspoh (evid.št. 2172), Driselpoh – soteska (evid.št. 1534), Zajtel grapa (evid.št. 1553), Selška 
Sora (evid.št. 272) in Zapoška – soteska s slapovi (evid.št. 635), Lajtna grapa (evid. št. 2140) in 
ostalih območij naravnih vrednot; 

− zaradi strmega terena in močne erozije naj se posegov ne načrtuje tudi na vplivnem območju 
naravnih vrednot, 

− posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000 POO: Podbrdo-Skalovje (ID.št. SI3000277) in 
POO Idrijca s pritoki (ID št. SI3000230), območij naravnih spomenikov: Cerkno – soteska potoka 
Zapoška (ID.št. 389) in Kuk - rastišče kr. popkorese (ID.št. 417), ki so znotraj potencialnega 
območja; 

− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja naj se upošteva Odlok o razglasitvi kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS, št. 
16/86, 56/93) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in 
Tolmin, št. 5/90); 

− v rastišče kratkodlakave popkorese poseganje ni dovoljeno; 
− raziskati je treba vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba ter ugotoviti morebitne preletne 

in selitvene koridorje ujed; 
− raziskati je treba vpliv na ruševca in kotorno; 
− intenzivne usmerjene raziskave ptic na terenu morajo potekati najmanj eno leto, izsledke raziskav 

je treba upoštevati pri načrtovanju posegov; 
− zagotoviti mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 
− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč vetrnic); 

− preveri naj se prisotnost varovanih habitatnih tipov in potencialni vpliv spremljajočih posegov 
vanje. 

 
2. Omilitveni ukrepi za območje Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 
− posege naj se načrtuje izven območij hidroloških in ekosistemskih naravnih vrednot znotraj 

potencialnega območja: Lučica s pritoki (evid.št. 506) in Dreta s pritoki (evid.št. 4481) in ostalih 
območij naravnih vrednot; 

− posege naj se načrtuje izven območja POO Dreta (ID št. SI3000360); 
− ohraniti je potrebno naravni spomenik Slap – Cuc znotraj potencialnega območja. Pri posegih, ki 

lahko vplivajo na spomenik se upošteva Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in 
zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87); 

− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

− natančno naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov 
(še posebej stojišč vetrnic). 
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3. Omilitveni ukrepi za območje Špitalič - Trojane - Motnik: 
− posege naj se načrtuje izven POO Bolska (ID.št. SI3000361); 
− posege naj se načrtuje izven območij geoloških naravnih vrednote: Tabor pri Špitaliču (evid.št. 

4917) in Špitalič – nahajališče fosilov (evid.št. 5306) in ostalih območij naravnih vrednot; 
− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 

posega; 
− preveriti je treba prisotnost varovanih gozdnih HT in oceniti vpliv nanje. 

 
4. Omilitveni ukrepi za območje Mrzlica: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in izven zavarovanih območij narave 

znotraj potencialnega območja (Krajinski park Mrzlica, zavarovana območja: Lipe pri cerkvi sv. 
Lenarta, Bukev blizu cerkve sv. Lenarta, Hribarjeva tisa (II) v Mariji Reki, Hribarjeva tisa (I) v 
Mariji Reki in Otavnikov kostanj v Veliki Reki); 

− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) in Odlok o razglasitvi dendroloških spomenikov 
in spomenikov oblikovane narave v občini Žalec (Ur. l. RS, št. 40/97,78/98); 

− razišče naj se vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst 
na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic); 

−  v času projektiranja je treba evidentirati preletne koridorje ptic in pomembna gnezdišča ogroženih 
vrst na območju, ki naj služijo za izhodišče pri načrtovanju umeščanja vetrnic znotraj 
predlaganega območja; 

− posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in 
habitatnih tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje itd. 

 
5. Omilitveni ukrepi za območje Golte: 
− posege naj se načrtuje izven naravnih vrednot znotraj potencialnega območja in zavarovanega 

območja narave Visočnikov javor; 
− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave, je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 

naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. 
l. SRS, št. 27/87); 

− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; intenzivne usmerjene raziskave ptic morajo potekati vsaj eno leto;  

− natančneje naj se razišče vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen je priporočeno 
opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov (še 
posebej stojišč vetrnic); 

− VE se umešča izven strnjenih gozdnih površin; 
− posamezna stojišča se umešča izven mokrišč, rastišč redkih in ogroženih rastlinskih vrst in 

habitatnih tipov ter reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje itd. 

 
6. Omilitveni ukrepi za območje Črni vrh - Zaloška planina: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, divjega petelina in ruševca - v ta namen je 

priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri 
načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

− ugotoviti je treba morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju 
posega; 

− zagotovi naj se mir v okolici (500 m) gnezda planinskega orla od 1. januarja do 30. julija; 
− VE se ne postavlja v strnjene gozdne površine, na mokrišča, rastišča redkih in ogroženih 

rastlinskih vrst in habitatnih tipov; 
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− VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 

 
7. Omilitveni ukrepi za območje Velika gora: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− razišče naj se vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in sršenar. V ta namen je 

priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; 
− preuči naj se selitvene koridorje in vpliv na divjega petelina; 
− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta; 
− zbere naj se podatke o velikih zvereh oz. opravi raziskave na celotnem območju in ovrednoti vpliv 

nanje; posegi se morajo ključnim delom habitatov izogniti; 
− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 

vetrnic). 
 
8. Omilitveni ukrepi za območje Novokrajski vrhi: 
− posege naj se načrtuje izven območja Natura 2000: POO Sušački, Smrdejski in Fabski potok 

(ID.št. SI5000258) in območij naravnih vrednot znotraj potencialnega območja; 
− v zavarovano območje Drevje pri cerkvi v Sušaku, ki se nahaja znotraj potencialnega območja, naj 

se ne posega. Pri načrtovanju je potrebno upoštevati Odlok o naravovarstvenem spomeniškem 
redu v občini Ilirska Bistrica (Primorske novice – uradne objave, št. 6/69); 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 
ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 

− ugotoviti je treba preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega; 
− upošteva naj se območji Natura 2000: POV Dolina Reke in POO Reka, ki sta v širšem območju, 

treba je preprečiti onesnaženje vodotokov in podzemnih jamskih sistemov; 
− podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
− podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 

štorkelj, gosi in ujed. Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih 
vrst v trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev 
raziskav. 

 
9. Omilitveni ukrepi za območje Hrpelje-Slope-Mrše: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta; 
Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav. Posebna pozornost naj se 
nameni netopirjem, ki imajo zatočišče in kotišče v cerkvi sv. Štefan v Brezovici; 

− razišče naj se vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu 
vsaj dve leti; 

− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic); 

− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter na območju 
tlorisov nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje 
podzemlja, ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

− podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
− podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 

štorkelj, gosi, ujed (zlasti kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba in velike 
uharice). Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v 
trajanju enega ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− pred začetkom projektiranja naj se kartira območja negozdnih habitatnih tipov in rastišča 
kukavičevk. Posege naj se prilagodi rezultatom. 
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10. Omilitveni ukrepi za območje Senožeška Brda: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot; 
− pri podrobnem umeščanju na območju Selivca je treba upoštevati območja Natura 2000 POO: 

Kras (ID.št. SI5000267) in Natura 2000 POV: Kras (ID.št. SI5000023) znotraj potencialnega 
območja; 

− posege na območju Natura 2000 POO: Vrhe nad Rašo (ID.št. SI5000229) in območju Natura 2000 
POO: Dolina Vipave (ID.št. SI5000226) znotraj potencialnega območja naj se načrtuje tako, da se 
ohrani celovitost in povezanost habitatov kvalifikacijskih vrst; 

− v prezimovališča in počivališča kvalifikacijskih vrst netopirjev se ne sme posegati, stojišč VE naj 
se ne načrtuje v radiu 1000 m od prezimovališč in počivališč; 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na 
območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta, prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− razišče naj se vpliv na kačarja, sršenarja, planinskega orla, beloglavega jastreba ter tudi na veliko 
uharico, belo štorkljo in gosi. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. 
Presoja naj temelji na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov občutljivih vrst v trajanju enega 
ali dveh let. Prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic); 

− območje je znotraj vplivnega območja Regijskega parka Škocjanske jame, preprečiti je treba 
onesnaženje podzemnih jamskih sistemov; 

− pri posegih, ki vplivajo na zavarovano območje Brestovica pri Povirju - Petnjak znotraj 
potencialnega območja, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti in 
kulturnih spomenikov na območju občine Sežana (Primorske novice – uradne objave, št. 13/92, 
Uradni list RS, št. 68/95); 

− podrobneje naj se preveri vpliv postavitve vetrnih elektrarn na zveri; 
− izvede naj se kartiranja negozdnih habitatnih tipov in rastišča kukavičevk, kjer to še ni bilo 

izvedeno. Posege naj se prilagodi rezultatom. 
 
11. Omilitveni ukrepi za območje Grgar - Trnovo: 
− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju tlorisov 

nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje podzemlja, 
ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje; 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate, preletne in selitvene poti netopirjev na 
območju in ugotoviti vpliv nanje. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta, prostorske ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− razišče naj se vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec in beloglavi jastreb. V ta 
namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti; Podrobneje naj se preveri 
sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst ptic - ujed. Presoja naj temelji 
na ugotovitvah podrobnejših raziskav preletov ujed v trajanju enega ali dveh let. Prostorske 
ureditve naj se načrtujejo na podlagi ugotovitev raziskav; 

− izsledke zgoraj navedenih raziskav naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic). 

 
12. Omilitveni ukrepi za območje Banjšice - Lokovec: 
− posege naj se načrtuje izven območij naravnih vrednot in zavarovanega območja Banjšice, Brezno 

na Vodicah; 
− pri posegih, ki vplivajo na zavarovana območja narave je treba upoštevati Odlok o razglasitvi 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica 
(Uradno glasilo občine Nova Gorica, št. 8/85); 

− razišče naj se vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, sokola selca in beloglavega jastreba. V 
ta namen je priporočeno opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti; 

− izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic); 
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− podrobneje naj se preveri sprejemljivost stojišč VE z vidika varstva netopirjev. Presoja naj temelji 
na ugotovitvah podrobnejših raziskav zatočišč, prehranjevalnih habitatov, preletnih in selitvenih 
poti, višine preletov v trajanju vsaj enega koledarskega leta. Prostorske ureditve naj se načrtujejo 
na podlagi ugotovitev raziskav; 

− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v podzemne jame v radiju 10 m ter območju tlorisov 
nad znanimi jamskimi rovi. Zagotovi naj se vse ukrepe, ki bi preprečevali onesnaženje podzemlja, 
ki je kraško in še posebej občutljivo na onesnaženje. 

 
 
Biomasa 
/ 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Geotermalna energija 
− Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih ogrevalnih sistemov je treba vzpostaviti vračanje 

energetsko izkoriščene termalne vode nazaj v geotermalne vodonosnike. 
− Pri obstoječih izpustih naj se preveri možnost uvedbe reinjeciranja. V kolikor reinjeciranje ni 

možno, je treba povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode zato, da je, temperaturna 
razlika med izpustom izrabljene termalne vode in vodnim telesom v katerega se ta voda 
odvaja, čim manjša.  

− Pred izpustom izrabljene geotermalne vode v površinske vodotoke je treba zagotoviti njeno 
kemično in mikrobiološko neoporečnost.  

Za izvedbo je odgovoren imetnik vodne pravice. Nadzor izvaja pristojna institucija v času izdaje 
vodnih dovoljenj. 
 
Sončna energija, biomasa in obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
/ 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
 
4. Splošni ukrepi  
/ 

10.2.5 Podnebni dejavniki 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
Priporočilo: V skladu s smernicami iz Strategije Evropske unije za prilagajanje podnebnim 
spremembam (COM(2013) 216 final) je treba pri načrtovanju novega oziroma pri obnovi obstoječega 
omrežja za distribucijo električne energije, na katerega se priključujejo elektrarne na OVE, upoštevati 
ukrepe iz ocene tveganja in prilagoditve, ki ustrezno izboljšajo odpornost omrežja na podnebne 
spremembe, zlasti v zvezi s padavinami, zemeljskimi plazovi in pojavom žleda, in sicer v obsegu, ki je 
pomemben za stabilno obratovanje omrežja. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo. 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
/ 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
Priporočilo: Ukrepe za izboljšanje zakonodajnega in upravnega podpornega okolja je treba razširiti z 
usmeritvami, na podlagi katerih se pri izdelavi predloga Energetskega koncepta Slovenije zagotovi 
izdelava smernic, metodologije in postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih 
vremenskih pojavih ter pri načrtovanju in izvajanju ukrepov za izboljšanje odpornosti omrežja za 
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distribucijo električne energije na ekstremne vremenske dogodke. Za izvedbo je odgovoren Direktorat 
za energijo. 
 

10.2.6 Zdravje ljudi 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Pri prostorskem umeščanju hidroelektrarn je treba upoštevati naslednjo usmeritev: raba vode v 
hidroelektrarni ne sme posegati v že podeljene vodne pravice na vplivnem območju. Ukrep upošteva 
pripravljavec plana in investitor. Nadzor izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje.  
 
V času prostorskega načrtovanja posamezne HE je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu HE na 
kakovostno in količinsko stanje zajetij za pitno vodo na vplivnem območju posega. Ukrep upošteva 
pripravljavec plana in investitor. Nadzor izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, v 
postopku celovite presoje vplivov na okolje.  
 

V času prostorskega načrtovanja posamezne HE je treba pridobiti strokovno mnenje o vplivu HE na 
obstoječo poplavno ogroženost na vplivnem območju HE in analizo tveganja za nastanek poplave 
zaradi morebitnega neustreznega obratovanja HE, kot je na primer dogodek sočasnega praznjenja 
zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku, in tveganja za nastanek poplave 
zaradi porušitve pregrade. Ukrep upošteva pripravljavec plana in investitor. Nadzor izvaja Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje, v postopku celovite presoje vplivov na okolje.  
 
Z izračuni elektromagnetnega polja se pred postavitvijo daljnovoda preveri morebitno preseganje 
mejnih vrednosti EMS. Kjer obstaja možnost preseganje mejnih vrednosti, je treba z ustreznimi 
omilitvenimi ukrepi zagotoviti, da elektromagnetno polje nikjer ne presega predpisanih mejnih 
vrednosti (na primer: kabliranje električnih vodov, večji odmik od stanovanjskih objektov in 
podobno). Ukrep upošteva projektant. Nadzor izvaja ARSO, v času izdaje okoljskega dovoljenja ali 
okoljevarstvenega soglasja. 
 
Proizvodnja električne energije na lesno biomaso naj se na območjih čezmerne onesnaženosti 
zunanjega zraka načrtuje samo, če se z njo povezanim uvajanjem daljinskega ogrevanja ali z njo 
povezano širitvijo obstoječega daljinskega ogrevanja zagotovi, da se celotna letna emisija delcev na 
vplivnem območju naprave za proizvodnjo električne energije zmanjša. Ukrep upošteva pripravljavec 
plana in investitor. Nadzor izvaja ARSO, v času izdaje okoljskega dovoljenja ali okoljevarstvenega 
soglasja. 
 
Z ustreznim izborom tehnologije za posamezno vetrno elektrarno mora investitor zagotoviti, da 
življenjsko okolje z varovanimi prostori ni izpostavljeno čezmerni obremenitvi zaradi hrupa, ki ga 
vetrna elektrarna povzroča v infrazvočnem, nizko frekvenčnem ali slišnem območju zvoka. Če za 
infrazvočni ali nizko frekvenčni hrup ni predpisanih mejnih vrednosti zvočne ravni, je treba zagotoviti 
za vetrne elektrarne z močjo, ki presega 1 MW, da je razdalja do najbližjih stavb z varovanimi prostori 
vsaj 800 m oziroma več, če raven hrupa, ki jo povzroča elektrarna, na fasadi stavb z varovanimi 
prostori presega 35–40 dBA (Stališče NIJZ 26. 4. 2016). Ukrep upošteva pripravljavec plana in 
investitor. Nadzor ob potrditvi plana izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in ARSO, v 
času izdaje okoljskega dovoljenja ali okoljevarstvenega soglasja. 
 
Priporočilo: Tako kot v drugih državah je treba tudi v Sloveniji obratovanje vetrnih elektrarn glede 
emisije hrupa pravno urediti s predpisi o mejnih vrednosti za hrup, ki ga povzroča vetrna elektrarna. 
Predpisane mejne vrednosti kazalcev hrupa za vetrne elektrarne naj bi bile med 35 dBA in 40 dBA. 
Priporočilo izvaja Ministrstvo, pristojno za okolje. 
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2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Izkoriščanja plitve geotermije na vodovarstvenih območjih je treba urediti na zakonodajni ravni. Za 
pripravo zakonodajnih aktov je MOP. Predvidoma bodo v letu 2015 izdelana Priporočila / smernice za 
vrtanje v plitvi geotermiji in bodo predana v poskusno uporabo za dobo do dveh let. Priporočila in 
smernice bodo podlaga za določitev „Splošnih pogojev“ in »Posebnih pogojev« za vgradnjo GTČ (vir: 
GeoSi, 2014A). 
 
Posebno pazljivost je treba nameniti izkoriščanju geotermalne vode na lokacijah, ki ležijo znotraj 
vodovarstvenih pasov za pitno vodo. Ohraniti je treba kapaciteto, izdatnost in kakovost posameznega 
geotermalnega vodonosnika. Na območju VVO sistemi brez reinjiciranja niso dopustni. Pri 
reinjiciranju na območju VVO so potrebni strožji kriteriji glede kvalitete reinjicirane vode. Za 
upoštevanje je odgovorna pristojna institucija v času izdelave zakonodajnih aktov. 
 
Pri načrtovanju ogrevalnih sistemov, predvsem pa pri načrtovanju daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
na območjih čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka je treba v zvezi z upravljanjem obstoječih 
ogrevalnih sistemov in v zvezi z njihovim vzdrževanjem upoštevati: 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka MO Kranj (Uradni list RS, št. 108/13)  
• Odlok o načrtu za kakovost zraka: MO Celje (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka MO Novo mesto(Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka: MO Maribor (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju Zasavja (Uradni list RS, št. 108/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na MO Murska Sobota (Uradni list RS, št. 88/13) 
• Odlok o načrtu za kakovost zraka na območju MO Ljubljana (Uradni list RS, št. 24/14). 
Ukrep upošteva pripravljavec plana, projektant in investitor. Nadzor izvaja Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje, ob potrditvi plana in ARSO, v času izdaje okoljskega dovoljenja ali 
okoljevarstvenega soglasja. 
 
Pri pripravi prostorskih aktov za nove poselitve ali za razširitev obstoječega ogrevalnega sistema je za 
dosego, cilja zmanjšanja onesnaženosti zunanjega zraka na vplivnem območju obravnavanega posega, 
treba upoštevati sledeče splošne usmeritve: 
- v čim večji možni meri zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije onesnaževal (preprečevanje rabe 

lesne biomase v kurilnih napravah, ki ne dosegajo predpisanih standardov v zvezi z emisijami 
onesnaževal), 

- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka izvedba ukrepov za preprečevanje 
povečanja števila individualnih kurilnih naprav ali kurilnih naprav na lesno biomaso, ki ne 
dosegajo predpisanih emisijskih standardov, 

- izogibati se umeščanju novih kurilnih naprav na lesno biomaso na območja poselitve, ki so na 
onesnaženost zunanjega zraka posebej občutljiva (stanovanjska pozidava, območja za zdravstveno 
dejavnost). 

Ukrep upošteva pripravljavec plana in investitor. Nadzor izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje, v postopku celovite presoje vplivov na okolje in ARSO, v času izdaje okoljskega dovoljenja ali 
okoljevarstvenega soglasja. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 

10.2.7 Prebivalstvo in materialne dobrine 

Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
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10.2.8 Kulturna dediščina 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Vetrna energija 
 
Strateške usmeritve za umeščanje VE: 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega. Za njihovo 
izvedbo so zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega poročila. 
Ustreznost vključenosti ukrepov v plan v postopku celovite presoje vplivov na okolje preverja Sektor 
za strateško presojo vplivov na okolje in Ministrstvo, pristojno za kulturo.  
 
- Ocena sprejemljivosti in podrobni omilitveni ukrepi za posamezne registrirane enote kulturne 

dediščine bodo podani na ravni presoje državnega prostorskega načrta. Pri prostorskem 
načrtovanju, projektiranju in izgradnji je potrebno posebno pozornost nameniti enotam kulturne 
dediščine navedenim v poglavju 8.1.8. Na območjih posameznih vetrnic in spremljajoče 
infrastrukture bo predvidoma treba opraviti predhodne arheološke raziskave.  

 
- Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo vetrne elektrarne izogniti zavarovanim območjem in 

objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti 
dediščine. Če to ni možno, je treba upoštevati varstven režim in usmeritve, da se vpliv prepreči 
oziroma ustrezno zmanjša.  

 
- Ocenjeno je, da so pri umeščanju posameznih vetrnic prilagajanja (izogibanja) posameznim 

objektom in območjem dediščine zaradi sorazmerno velikega manevrskega prostora usklajevanja 
oz. optimizacije možna. Za omilitev vplivov na podobo dediščine v širšem prostoru se upošteva 
splošne omilitvene ukrepe za varstvo krajine (glej poglavje Krajina). 

 
Hidroenergija 
 
Strateške usmeritve za umeščanje hidroelektrarn: 
Strateške usmeritev se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega, za kar je 
zadolžen pripravljavec prostorske in projektne dokumentacije in investitor. Ustreznost vključenosti 
ukrepov v postopku celovite presoje vplivov na okolje preverja Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje in Ministrstvo, pristojno za kulturo. 
 
- Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo lokacije mHE in HE izogniti enotam kulturne 

dediščine, rešitve pa morajo ohranjati varovane lastnosti tangiranih enot kulturne dediščine z 
upoštevanjem njihovih pravnih režimov varstva oz. Odloke o zavarovanju, v primeru tangiranja 
kulturnih spomenikov.  
 

- Objekte in območja kulturne dediščine je treba varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi 
med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, 
obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, 
komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije 
viškov materialov ipd.  
 

- V okviru podrobnejšega načrtovanja hidroelektrarn in pripadajoče infrastrukture bodo potrebne 
predhodne arheološke raziskave, po potrebi tudi prilagoditve rešitev prostorskega akta, zaščitna 
izkopavanja in prezentacijo ostalin na mestu odkritja.  

 
Sončna energija 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da je potrebna vsakokratna 
presoja sprejemljivosti umeščanja sončnih elektrarn na oz. v enote kulturne dediščine in njihova 
vplivna območje ter da so zagotovljene takšne tehnične rešitve, da varovane lastnosti tangirane 
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kulturne dediščine ne bodo v ničemer prizadete. Za izvedbo so odgovorni pripravljavci prostorskih 
aktov. Ustreznost vključenosti preverja v postopku celovite presoje vplivov na okolje Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje in Ministrstvo, pristojno za kulturo. 
 
2. Tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu 
 
Sončna energija 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje sončnih 
kolektorjev oziroma koncentratorjev na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova vplivna 
območja ne bo dopustno oz. predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in zagotavljanje takšne 
tehnične rešitve, da varovane značilnosti dediščine ne bodo v ničemer prizadete. Za izvedbo so 
odgovorni pripravljavci prostorskih aktov. Ustreznost vključenosti preverja v postopku celovite 
presoje vplivov na okolje Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in Ministrstvo, pristojno za 
kulturo. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 

10.2.9 Krajina 

1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
Vetrne elektrarne 
 
Strateške usmeritve za umeščanje VE: 
Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju podrobnejšega plana ali posega. Za njihovo 
izvedbo so zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega poročila. 
Nadzor nad izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvaja Sektor za strateško presojo 
vplivov na okolje. 
 
- Posamezne vetrne elektrarne naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na krajinsko 

prepoznavna območja in izjemne krajine. Prav tako naj se pri izboru lokacije izogiba vidno 
izpostavljenim legam (predvsem če so vetrnice v "prvem planu" najbolj frekvenčnih gledišč), 
naravno ohranjenim krajinam in odprti krajini (travnati, skaloviti).  
 

- Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v 
potencialna območja za vetrne elektrarne je potrebno upoštevati: Na lokacijah, kjer so robni deli 
izjemnih krajin zajeti v potencialna območja za vetrne elektrarne, zaradi izkoriščanja prostora z 
ugodnimi vetrovnimi razmerami, je treba posebno pozornost nameniti podrobnejšemu umeščanju 
vetrnic v prostor. Ukrepi se nanašajo na optimizacijo umestitve posameznih objektov in naprav za 
izkoriščanje vetrne energije oz. spremljajoče infrastrukture znotraj posameznih potencialnih 
območij za postavitev vetrnih elektrarn v naslednjih fazah načrtovanja na način, da bodo v čim 
večji meri ohranjene prepoznavne krajinske značilnosti znotraj posameznih območij ter da bodo 
spremembe krajinske slike čim manjše oz. take, da bo krajinska podoba območij z vetrnimi 
elektrarnami čim bolj skladna.  

 
Splošni omilitven ukrepi za umeščanje VE: 
Omilitvene ukrepe se upošteva pri pripravi državnih prostorskih načrtov. Za njihovo izvedbo so 
zadolženi: investitor, izdelovalec plana, projektant in pripravljavec okoljskega poročila. Nadzor nad 
izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvaja Sektor za strateško presojo vplivov na 
okolje. 
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1. Kakovost krajine: 
- Vetrnih elektrarn naj se ne umešča v krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni in v območja izjemnih krajin. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v bližino teh 
območij se izvede analizo vidne spremembe prostora in izvede ustrezne prilagoditve. Ohranja se 
vse značilne poglede na ali iz teh območij. 

- Krajina z večjo stopnjo biotske pestrosti in naravne ohranjenosti je za umestitev vetrnih elektrarn 
bolj ranljiva, umeščanju v ta območja naj se izogiba. 

 
2. Merilo: 
- Pri obsegu, številu, velikosti in razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva merilo prostora. 

Prostor krajin večjega merila je manj ranljiv za postavitev vetrnih elektrarn kot prostor krajin 
manjšega merila, kjer vetrne elektrarne lahko postanejo prepoznavne in opazne prostorske 
dominante in so v kontrastu z drobno strukturiranimi krajinskimi značilnostmi. 

- Ohranja in upošteva naj se funkcionalna območja in merilo manjših naselij, vasi in zaselkov, kjer bi 
merilo vetrnih elektrarn lahko uničila obstoječa prostorska razmerja. 

- Išče naj se take lokacije, ki omogočajo postavitev skupine vetrnih elektrarn kot ene enote. Izogiba 
naj se postavljanju razpršenih posamičnih elektrarn na večje razdalje. 

 
2. Relief: 
- Pri izbiri lokacije naj se upošteva širše reliefne in topografske značilnosti območja. Odprta krajina 

z zaobljenimi, blagimi reliefnimi prehodi ali krajina ravnin in manjše krajinske pestrosti, brez 
izrazitega karakterja je za postavitev vetrnih elektrarn manj ranljiva kot pestra krajina z drobno 
členjenimi strukturami in manjšo stopnjo odprtosti.  

- Pri umeščanju vetrnih elektrarn naj se upošteva odprtost/prehodnost oz. zaprtost/neprehodnost 
prostora, ki se ustvarja predvsem z izoblikovanostjo površja in pojavnostjo vegetacije, še posebno v 
prostoru večjega merila, kjer reliefne in vegetacijske mase pridejo bolj do izraza. Take krajine 
ustvarjajo več možnosti ustvarjanja zaslona in uteži vetrnim elektrarnam ter večjo vpetost 
spremljevalne infrastrukture ter dostopnih poti v prostor. 

 
3. Strukturne značilnosti in krajinske prvine: 
- Upošteva naj se strukturne značilnosti prostora. 
- Nova prostorska razmerja zaradi vnosa novih struktur – vetrnih elektrarn naj se vzpostavlja z 

upoštevanjem obstoječih prostorskih struktur (polja, živična vegetacija ipd.) in smeri (linije 
vodotokov, cest, gozdnega roba ipd.) ter pokrovnosti tal (masa gozda ipd.) tako, da nove strukture 
dopolnjujejo in/ali nadgrajujejo obstoječe. Krajine brez posebne kompleksnosti in z enostavno 
krajinsko zgradbo čistih prostorskih smeri so ustreznejše za umeščanje vetrnih elektrarn kot 
kompleksne krajine z nepravilnimi in bolj členjenimi strukturami.  

 
4. Urbanizirana območja: 
- Urbanizirana območja z večjo stopnjo degradiranosti značilnih prostorskih struktur so za umestitev 

vetrnih elektrarn praviloma primernejša. Za umestitev vetrnih elektrarn naj se izkoristi območja 
obstoječih poslovnih con, industrijskih obratov, razvrednotenih območij kopov in deponij ter 
območja vzdolž prometne infrastrukture ipd. 

- Zagotavlja naj se skladna razmerja med vetrnimi elektrarnami in urbanimi predeli. 
- Izogiba naj se vzpostavljanju novih struktur na območjih, ki so že prenasičena. 
 
5. Vidnost: 
- Izrabi naj se nagibe in reliefne strukture (pobočja, grebene, gorske hrbte ipd.) za usmerjanje in/ali 

zakrivanje pogledov, npr.: vetrna elektrarna na slemenu nad vbočenim pobočjem je vidno bolj 
izpostavljena kot vetrna elektrarna na slemenu nad izbočenim površjem ipd. Vetrne elektrarne naj 
se ne umešča na višje ležeča in izpostavljena območja, ki v širšem prostoru predstavljajo 
pomembne prostorske dominante (izpostavljen hrib, sleme, reliefni rob, sredina doline…). 
Upošteva naj se vidna izpostavljenost območij. Ohranja naj se za prostor značilne poglede 
predvsem iz frekventnih točk zadrževanja (razgledne točke, ceste, naselja ipd.). 
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6. Oblikovanje: 
-  Med različnimi dimenzijami vetrnih elektrarn, ki se ponujajo na trgu, se izbere tiste, ki najbolj 

ustrezajo merilom prostora (grobo/drobno členjena krajina) in reliefnim značilnostim območja 
(dolina, hrib, pobočje, reliefni rob, sleme), v katerega se jih umešča.  

- Upošteva naj se sodobne oblikovne možnosti in rešitve ter uporablja rešitve prilagojene prostorom 
v katere so nameščene (npr. valjaste turbine nad cestami). 

- Objekti pod vetrnimi elektrarnami in ostala spremljajoča infrastruktura (transformatorske postaje 
ipd.) naj v prostoru ne bo moteča, naj bo kolikor je le mogoče majhna, grajena enostavno in 
oblikovana kakovostno v skladu s stavbarskimi značilnostmi območja ali v skladu s sodobnimi 
oblikovalskimi smernicami. 

- Upoštevanje kompozicije in odnosov vetrnih elektrarn ena napram drugi, skupina napram skupini 
ter napram izbranemu območju glede na: pogled od blizu/daleč, gručasta/razpršena, 
pravilna/nepravilna razmestitev, velike/majhne, barvne/brezbarvne, učinek pogleda s horizonta 
glede na tip razmestitve.  

- Pri razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva naslednja izhodišča izhajajoč iz reliefnih 
značilnosti: 
- pravilna in/ali linearna razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za prostor za katerega so 

značilne večje dimenzije, odprtost, preglednost in pravilna strukturiranost; 
- nepravilna in/ali gručasta razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za členjeno, valovito 

krajino; 
- razmestitev s stopnjevanjem je ugodna, kadar se vetrne elektrarne umeščajo na poudarjene 

prostorske poteze (iztek grebena preko pobočja na ravnino). 
- Upošteva se jasnost pogleda na vetrne elektrarne. 
 
Pri umeščanju posameznih stojišč vetrnic in ostale obvezne spremljajoče infrastrukture v potencialna 
območja za vetrne elektrarne je treba upoštevati (vir: Celovit pregled potencialno ustreznih območij za 
izkoriščanje vetrne energije, Strokovna podlaga za prenovo Akcijskega načrta za obnovljive vire 
energije (obdobje 2010–2020), avgust 2015): 
 
1. Porezen - Podbrdo 

- na območju Porezna, Podporezna in v dolini Bače se ohranja celovitost območij samotnih 
kmetij, stojišča VE se umešča v največji možni oddaljenosti od posameznih kmetij; 

- posege se načrtuje v čim večji oddaljenosti od zaselkov Porezen, Kuk, Znojile, Stržišče, Kal, 
Trtnik in Davča; 

- upošteva se vidno izpostavljenost reliefnih oblik, kot so vrhovi in grebeni Porezna ter 
izpostavljenost osrednjih delov doline Bače, upošteva se tudi mesta najpogostejšega 
opazovanja in najzanimivejših pogledov na in iz Davče, stojišča VE se umešča na način, da je 
doseženo kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

 
2. Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh 

- ohranja se celovitost območij samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih; 

- na območju Podvolovljek, Črnivec, Poljana, Ravne pri Šmartnem, Tirosek se zagotovi čim 
večji odmik od stanovanjskih objektov; 

- upošteva se vidno izpostavljenost vrhov Ojstri Vrh, Plešivec, Kašni vrh in Kunšperski vrh, 
stojišča VE se načrtuje izven območij vrhov oz. se jih umešča na način, da je doseženo 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- posege se načrtuje izven najpogostejših mest opazovanja in najzanimivejših pogledov na in iz 
območja Velike planine ter na in iz območja Šmiklavža pri Gornjem Gradu; 

- jugovzhodni del območja deloma sega v krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni: Zadrečka dolina, zato je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti posebno 
pozornost, podobno velja za (iz Ljubljanske kotline) vidno zelo izpostavljeno jugozahodno 
pobočje Kranjske rebri; 
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3. Špitalič - Trojane - Motnik 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se posebno pozornost nameni drobno členjeni kmetijski 

krajini in prostorski razglednosti planot, pobočij in slemen; 
- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 

oddaljenosti od samotnih kmetij; 
- zagotovi se čim večji odmik od objektov na območju zaselkov Veliki in Mali Raven, Reber, 

Nova Reber, Veliki Rovt, Srobotno, Vrh, Liplje, Selce, Gabrje pod Špilkom, Gorenje, Prvine, 
Bršlenovica, Podzid, Hribi, Jelševica ter Zajasovnik; 

- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 
Motniške in Radomljške doline (poselitvena območja, območja kulturne dediščine); 

 
4. Mrzlica 

- območje je vidno izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna izpostavljenost čim 
manjša, umešča se manjše VE, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih in naselja Pongrac; 

 
5. Golte 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih; 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov, 
stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

 
6. Črni vrh - Zaloška planina 

- ohranja se območja celkov oz. samotnih kmetij, posege se načrtuje v čim večji možni 
oddaljenosti od njih; 

- VE se ne postavlja na reliefno in vizualno izpostavljene dele prostora, kot so grebeni, slemena, 
vrhovi, planje, območja ob glavnih pohodnih poteh itd. 
 

7. Velika gora 
- zagotovi se čim večji odmik od zaselkov Betonovo in Kržeti ter od naselij Mali Log, Retje, 

Hrib-Loški Potok; 
- upošteva se drobno členjenost kulturne krajine, pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno 

pozornost nameniti ohranjanju značilnosti poselitvenih območij in območij kulturne dediščine 
ter spremembo vidne zaznave prostora z območja Loškega potoka in Cerkniškega polja 
prepoznavnim na državni ravni, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru 

 
8. Novokrajski vrhi 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lisac (na območju Republike Hrvaške) ter naselij 
Sušak in Fabci; 

- ohranja naj se funkcionalna območja naselij; 
 
9. Hrpelje - Slope - Mrše 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Artviže, Rodik, Slope, Brezovica, Gradišica, Britof, 
Rožice, Tublje pri Hrpeljah; 

- upošteva naj se omejitve, ki veljajo na območjih varstva vodnih virov; 
- ohranja naj se značilne poglede na in iz območja in objektov zavarovane kulturne dediščine; 

 
10. Senožeška brda 

- zagotovi se čim večji odmik od zaselka Otošče ter vasi Laže in Volče; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov ter 

vasi in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, Čepno, 



Okoljsko poročilo za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) 

 

 Aquarius d.o.o. Ljubljana 273 

Gornja Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča VE se 
načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru; 

- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in vrhov ter 
vasi in naselij Otošče, Laže, Volče, Dolenja vas, Potoče, Senožeče, Gornje Ležeče, Čepno, 
Gornja Košana, Dolnja Košana, Neverke, Razdrto, Veliko Polje in Griže, stojišča VE se 
načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
11. Grgar - Trnovo 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Voglarji, Podgrad, Most, Sedovec in Zagorje; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških grebenov in zgoraj 

omenjenih naselij, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno kompozicijsko 
ravnotežje v prostoru; 

 
12. Banjšice - Lokovec 

- zagotovi se čim večji odmik od naselij Lokovec, Murovci, Bahovče in Petrovti; 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se ohranja kakovostne značilnosti krajine in upošteva 

razglednost iz vrhov in grebenov, stojišča VE se načrtuje na način, da je zagotovljeno 
kompozicijsko ravnotežje v prostoru. 

 
Hidroelektrarne 
Male hidroelektrarne: 
Prednostno se nove mHE umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne infrastrukture, namenjeni 
zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka. Za izvedbo je odgovoren Direktorat za energijo in druge 
pristojne institucije. 
 
Velike hidroelektrarne: 
Za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba upoštevati predvsem sledeče usmeritve:  
- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin (npr. 

ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin (npr. prodišč, 
obrežne vegetacije); 

- oblikovanje brežin Save oz. Mure z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora 
(reliefno oblikovanje in zasaditve) in omogočanjem rekreacijske rabe prostora ob zajezitvah; 

- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov Save oz. Mure;  
- rekreacijske ureditve;  
- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v okoliško krajino 

in naselja; 
- skrbno načrtovanje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim hitrejšo 

sanacijo razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi ukrepi; 
- vzdolž Save ureditev gramoznic kot naravovarstveno pomembnih habitatov (mokrišč in ojezeritev s 

stenami za gnezdenje ptic) in delno kot rekreacijskih vodnih površin (ribolov, rekreacija ob vodi); 
- v primeru Save pri vzpostavitvi novo urejenih kmetijskih zemljišč na nadvišanem terenu ohraniti 

osnovne značilnosti parcelne strukture in krajinske slike (členjenost parcel z mrežo poti, živice med 
večjimi parcelami ipd.), kar je še posebej pomembno na območjih kulturne dediščine in na vplivnih 
območjih dediščinskih objektov (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče); 

- na Muri se dopusti dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo podzemne vode in hkrati 
ohrani obstoječe značilnosti brežin. Strateške usmeritve se upošteva pri presoji na nivoju 
podrobnejšega plana ali posega, za kar je zadolžen pripravljavec prostorske in projektne 
dokumentacije in investitor. 

 Ustreznost vključenosti ukrepov v plane v postopku celovite presoje vplivov na okolje preverja Sektor 
za strateško presojo vplivov na okolje. 
 
Sončne elektrarne 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po posameznih 
enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno nameščati 
sončne elektrarne le na objekte ali na način, vključno s sončnimi koncentratorji, da to ne bo 
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samostojna prostorska ureditev v krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. 
infrastrukturnega, industrijskega objekta, sanacije degradiranih območij). Ukrep upošteva izdelovalec 
plana/projektant. Nadzor nad izvedbo v postopku celovite presoje vplivov na okolje izvaja Sektor za 
strateško presojo vplivov na okolje. 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
/ 
4. Splošni ukrepi  
/ 
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11. MONITORING 

Okoljski kazalniki za spremljanje vpliva AN OVE na okolje so predlagani na podlagi izsledkov 
okoljske presoje. Prednostno so opredeljeni kazalniki, ki so merljivi in je hkrati v Sloveniji že 
vzpostavljeno spremljanje njihovega stanja. To so tisti kazalniki za katere se rezultati na nivoju države 
sistematično zbirajo, obdelujejo in se o njih poroča. Pri izboru kazalnikov stanja smo se tako oprli na 
tiste, s katerimi se že meri stanje okolja v sklopu omrežja EIONET, ki je bilo vzpostavljeno zaradi 
poročevalskih obveznosti Slovenije do Evropske okoljske agencije in tiste, ki jih v svojih evidencah 
vodi SURS. V primeru, da se kazalnik že spremlja, je ob kazalniku zapisana njegova uradna zaporedna 
številka. 
 
Dodatno smo okoljske kazalnike iskali tudi med podatki, ki jih zbirajo posamezna ministrstva, 
organizacije/institucije. Ti kazalniki nimajo zaporedne številk. 
 
Spremljanje stanja nekaterih okoljskih ciljev ni potrebno, saj bo okoljski cilj dosežen že z 
upoštevanjem usmeritev in omilitvenih ukrepov. 
 
Okoljske kazalnike preverja pripravljavec AN OVE - Ministrstvo za infrastrukturo, Direktorat za 
energijo. Podatke o stanju okoljskih kazalnikov se preverja na pet let. 
 
V tabeli spodaj je prikazana povezava med izbranimi okoljskimi cilji in predlaganimi okoljskimi 
kazalniki za spremljanje stanja. 
 
Tabela 29: Predlagani okoljski kazalniki za spremljanje AN OVE 
Okoljski cilj  Predlagani okoljski kazalniki  

 
Okoljski cilj 1: Zagotoviti trajnostno rabo naravnih virov Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske 

namene (SURS) 
Okoljski cilj 3: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje 
dobrega ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda 
oziroma dobrega ekološkega potenciala, če gre za močno 
preoblikovana oziroma umetna vodna telesa na območju 
hidroelektrarn 

Ekološko stanje in kemijsko stanje vodnih teles 
oziroma ekološki potencial, če gre za močno 
preoblikovano vodno telo. 

Okoljski cilj 4: Dosegati oz. preprečevati poslabšanje 
dobrega kemijskega in količinskega stanja podzemne vode 

Količinsko stanje podzemnih vod 

Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) 

Fragmentacija habitatov [SEBI013] 
 

Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in 
ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) 

Delež urejenih prehodov za ribe na objektih 
mHE in HE ter dolgoročno ohranjenost vrst in 
njihovih habitatov 
Stanje ogroženih in evropsko pomembnih vrst 
rib [NB02] [NB11] 

Okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije TGP zaradi 
nadomeščanja fosilnih goriv z obnovljivimi viri energije. 

Izpusti toplogrednih plinov [PS03] 
 

Okoljski cilj 12: Na območjih čezmerne onesnaženosti 
zunanjega zraka bistveno prispevati k zmanjšanju letnega 
števila čezmernih dnevnih obremenitev zunanjega zraka z 
delci, ki ne sme biti večje od 35 v koledarskem letu 

Izpusti delcev v zrak [ZR15]  
 

Okoljski cilj 13: Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z 
energijo 

Število izdanih energetskih dovoljenj  
 

Okoljski cilj 13: Zagotavljanje okoljsko trajnostne oskrbe z 
energijo 

Subvencije v energetiki [EN22] 
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11.1 Naravni viri 

Kazalnik: Poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene 
SURS vodi evidenco porabe lesa in lesnih odpadkov za energetske namene. Ministrstvo za 
infrastrukturo preveri podatke o stanju kazalnika na pet let in jih poveže z izvedenimi ukrepi AN OVE. 

11.2 Zrak 

Spremljanje stanja letnih količin emisij onesnaževal zaradi rabe lesne biomase kot obnovljivega vira 
energije ni potrebno, ker so v okviru kazalnika »Izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov« 
[EN09] izdelane le ocene emisije onesnaževal zaradi rabe lesne biomase v energetiki, ki pa niso dovolj 
natančne za izdelavo ocene vplivov ukrepov iz AN OVE na letne količine onesnaževal, značilnih za 
energetsko rabo lesne biomase.  

11.3 Voda 

Kazalnik: Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda 
Kemijsko in ekološko stanje površinskih voda spremlja pristojna enota MOP-a in podatke letno tudi 
objavlja. Kazalnik naj se spremlja na območju vodnih teles, kjer se voda rabi za proizvodnjo električne 
energije v hidroenergetskih objektih. Direktorat za energijo preverja podatke o stanju kazalnika na pet 
let. 
 
Kazalnik: Količinsko stanje podzemne vode  
Količinsko stanje podzemnih voda plitvih vodonosnikov spremlja pristojna enota MOP-a in podatke 
letno tudi objavlja. Za monitoring količinskega stanja podzemnih voda v globokih geotermalnih 
vodonosnikih je bila izdelana zasnova, program državnega monitoringa je še v vzpostavljanju (NUV 
II, Program ukrepov upravljanja voda, ukrep R6b1: Vpeljava obvezne evidence vrtin in toplotnih 
izmenjevalcev vgrajenih pod površje tal). Kazalnik naj se spremlja na območjih plitvih in globokih 
vodonosnikov, ki se izkoriščajo za pridobivanje geotermalne energije. Direktorat za energijo preverja 
podatke o stanju kazalnika na pet let. 

11.4 Narava 

Kazalnik: Fragmentacija habitatov [SEBI013] 
Stanje kazalnika spremlja Evropska okoljska agencija. Kazalnik temelji na spremembah v CLC 
(Corine land cover). Podatke o stanju kazalnika preverja Direktorat za energijo na pet let. 
 
Kazalnik: Delež urejenih prehodov za ribe na objektih mHE in HE  
Raziskovalci Zavoda za ribištvo Slovenije so v okviru študij o stanju in varstvu sulca ter podusti 
popisali pregrade na večjih slovenskih rekah (Zavod za ribištvo, 2008; Zavod za ribištvo, 2008a). 
Spremljanje deleža urejenih prehodov za ribe (izražen v odstotkih) zagotavlja Direktorat za energijo 
vsakih pet let.  
 
Kazalnik: Stanje ogroženih in evropsko pomembnih vrst rib pod vplivom HE 
Spremljanje stanja populacij ogroženih vrst [NB02] in evropsko pomembnih vrst [NB11] se izvaja v 
okviru spremljanja stanja kazalcev okolja v Sloveniji. Skrbnik podatkov je Agencija RS za okolje. 
Spremljanje stanja vodnih organizmov na vplivnem območju objektov za pridobivanje hidroenergije, 
se izvaja tudi v okviru zahtev državnih in drugih prostorskih aktov za hidroelektrarne. Direktorat za 
energijo preveri podatke o stanju kazalnika pri ARSO in upravljalcih hidroelektrarn vsakih pet let. 
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11.5 Podnebni dejavniki 

Kazalnik: Izpusti toplogrednih plinov [PS03] 
Izvorna baza podatkov oz. vir za oblikovanje kazalnika je Evidenca izpustov toplogrednih plinov, 
Arhiv TGP, Agencija RS za okolje. Skrbnik podatkov je Agencija RS za okolje. Podatki o izpustih 
toplogrednih plinov se osvežujejo letno. Zadnji podatki se nanašajo na obdobje izpred dveh let in so na 
voljo v mesecu aprilu tekočega leta. Ministrstvo za infrastrukturo preveri podatke o stanju kazalnika 
pri ARSO vsakih pet let in trende izpustov toplogrednih plinov primerja s pričakovanimi učinki 
ukrepov iz AN OVE.  

11.6 Zdravje ljudi  

Obremenitev s hrupom, Elektromagnetno sevanje, Javna oskrba s pitno vodo: Spremljanje stanja v 
okviru AN OVE ni potrebno. Spremlja naj se kazalnik za kakovost zraka. 
 
Kazalnik: Izpusti delcev v zrak [ZR15]  
Za spremljanje stanja se uporabi baza podatkov državnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka. 
Zagotavlja jih ARSO. Podatki se zbirajo skladno z letnimi programi monitoringa stanja kakovosti 
zunanjega zraka (nadzorni in operativni monitoring), ocena čezmerne onesnaženosti zunanjega zraka 
pa se izvede po zaključku vsakega koledarskega leta. Ministrstvo za infrastrukturo preveri podatke o 
stanju kazalnika pri ARSO. Podatke o stanju kazalnika se preverja na pet let in se jih poveže z 
izvedenimi ukrepi AN OVE v zvezi z rabo lesne biomase kot goriva za ogrevanje na območjih goste 
poselitve mestnih občin. 

11.7 Prebivalstvo in materialne dobrine 

Kazalnik: Število izdanih energetskih dovoljenj  
Po podatkih iz registra energetskih dovoljenj, ki ga vodi direktorat za energijo, je od leta 2004 do 
20.5.2014 v Sloveniji izdanih 122 energetskih dovoljenj. Spremljanje doseganja okoljskih ciljev se 
zagotavlja s spremljanjem kazalnika o številu novih energetskih dovoljenj. Spremljanje stanja 
zagotavlja Direktorat za energetiko. Podatke o stanju kazalnika se preverja na pet let. 
 
Kazalnik: Subvencije v energetiki [EN22] 
Podatki kažejo, da je bilo leta 2011 v Sloveniji na področju energetike dodeljenih več kot 136 mio € 
subvencij (oziroma 91,9 mio € - preračunano v stalne cene 2000). Leta 2011 je bilo 85,6% vseh 
spodbud dodeljenih za ukrepe učinkovite rabe energije, soproizvodnji in obnovljivim virom energije. 
Podatke o subvencijah in državnih pomočeh zbira Ministrstvo za Finance od leta 1998 naprej. Skrbnik 
podatkov je Ministrstvo za Finance, Ministrstvo pristojno za energetiko, Borzen, Eko sklad. Podatke o 
stanju kazalnika naj preverja Direktorat za energijo na pet let. Po podatkih se ugotovi ali je prišlo do 
sprememb v višini spodbud dodeljenih za ukrepe OVE. 

11.8 Kulturna dediščina 

Spremljanje stanja v okviru AN OVE ni potrebno. 

11.9 Krajina 

Spremljanje stanja v okviru AN OVE ni potrebno. 
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12. OPOZORILA O POTEKU IZDELAVE OKOLJSKEGA POROČILA  

V AN OVE predvideni ukrepi so strateške narave in niso prostorsko umeščeni ali izdelani na 
projektnem nivoju, zato bo treba celovito presojo vplivov na okolje za posamezne energetske posege 
izdelati v fazi priprave podrobnejših prostorskih planov (DPN, OPPN).  
 
Prvoten Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020, ki je bil izdelan decembra 
2014 in posodobljen 14. februar 2015. V času priprave okoljskega poročila je AN OVE postopno 
dopolnjevan. Obsežnejša dopolnitev AN OVE je bila oktobra 2015, in sicer posodobitev s 
potencialnimi območji vetrnih elektrarn v skladu z noveliranimi strokovnimi podlagami za vetrne 
elektrarne. Aprila 2017 je bil AN OVE noveliran na podlagi usklajevalnih sestankov z varstvenimi 
resorji in na podlagi novih dostopnih podatkov. 
 
Akcijski načrt za obnovljive vire energije je strateške narave in ne vsebuje natančnih podatkov o 
posameznem ukrepu (posegu). V Okoljskem poročilu smo tako presojali ukrepe AN OVE, za katere 
imamo na razpolago le podatke o potencialnih območjih (in ne točnih lokacijah), obenem pa niso 
znane oziroma opredeljene tehnološke rešitve, v primeru vetrnih elektrarna pa niti ne število, moč in 
lokacije stebrov na posameznem območju. Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn so 
opredeljena ob upoštevanju vetrnega potenciala in vseh omejitev (zlasti okoljskih) v prostoru, tako da 
nesprejemljivih (na programski ravni) v tem seznamu ni. Na programski ravni zato natančne presoje za 
posamezne ukrepe (HE in VE) ni možno izdelati, nujno potrebna pa bo podrobna celovita presoja 
vplivov na okolje za posamezne posege ob pripravi podrobnih planskih dokumentov (DPN, OPPN). 
 
Celovita presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe (posege), ki bi lahko imeli pomembne vplive na 
varovana območja narave se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a 
členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 
 
V ANOVE sta ločeno obravnavani geotermalna energija in energija toplotnih črpalk. V dejanskem 
stanju se ti področji sicer prepletata: geotermalna energija se prav tako koristi s pomočjo geotermalnih 
toplotnih črpalk. V okoljskem poročilu smo zato v okviru presoje geotermalne energije obravnavali 
vplive rabe termalne vode iz termalnih vodonosnikov (hidrotermalni sistemi), vplivi rabe plitvo 
ležečih geotermalnih sistemov (zemeljski kolektorji, geotermične sonde, vrtine na podzemno vodo…, 
ki geotermalno energijo koristijo s pomočjo toplotnih črpalk) so obravnavani v okviru presoje 
obnovljive energije iz toplotnih črpalk. 

 
Za posamezne ukrepe oziroma skupine ukrepov so v poročilu predlagani omilitveni ukrepi, ki jih je 
treba kasneje upoštevati pri dopolnitvi AN OVE in pri podrobnejšem prostorskem načrtovanju (DPN, 
OPPN). 
 
Ocena vpliva za velike HE je podana za interval 167–344 MW in ne za 344 oz. 487 MW. Posamezni 
projekti izgradnje niso bili presojani in jih bo treba presojati na naslednjem nivoju. Za nekatere 
projekte je možno, da se niti po izvedbi postopka prevlade druge javne koristi ne bodo izvedli ali se 
bodo izvedli v zmanjšanem obsegu. S sprejetjem AN OVE prevlada druge javne koristi še ni 
dokazana, temveč se bo ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje 
HE, upoštevajoč odsotnost drugih alternativnih rešitev in možnosti izvedbe ustreznih izravnalnih 
ukrepov. 
 
Sloj lokacij mHE, predstavljen v Analizi omejitev umeščanja hidroelektratrn z vidika varstva varave 
(Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015), ni neposredna podlaga za umeščanje mHE. Ocenjena 
primernost umeščanja predstavlja predvsem oceno, kje lahko investitor pričakuje več omejitev ali 
zahtevnejše omilitvene ukrepe in kje manj, kar pa ne pomeni, da je samo na podlagi ocenjene 
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primernosti lokacij mHE lahko umeščena na posamezno lokacijo. Analiza primernosti ni bila 
presojana v okviru tega okoljskega poročila. 
 

13. ZAKLJUČEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE 

V Okoljskem poročilu je opisana celovita presoja vplivov na okolje za Akcijski načrt za obnovljive 
vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017), ki je bil pripravljen aprila 2017. 
 
AN OVE se uvršča med programe, ki imajo pomemben vpliv na okolje. Skladno z odločbo 
Ministrstva za okolje in prostor (št.: 35409-128/2014/10 z dne 6.10.2014) je za posodobljen Akcijski 
načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 izveden postopek celovite presoje vplivov na 
okolje in na varovana območja narave. 
 
V okoljskem poročilu so skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje opredeljeni, opisani in ovrednoteni vplivi izvedbe 
Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 na okolje (naravni viri, zrak, 
vodo, podnebne dejavnike, naravo, kulturno dediščino, krajino, zdravje ljudi ter prebivalstvo in 
materialne dobrine). V AN OVE opredeljeni ukrepi so strateške narave in niso prostorsko umeščeni ali 
izdelani na projektnem nivoju (niso znane tehnološke rešitve), zato bo treba celovito presojo vplivov 
na okolje in naravo za posamezne infrastrukturne posege izdelati tudi v nadaljnjih fazah priprave 
projektne dokumentacije (v času priprave DPN/OPPN). 
 
Akcijski načrt za obnovljive vire energije ima dva cilja in pet podciljev. V okoljskem poročilu je 
ocenjena skladnosti podciljev AN OVE z okoljskimi cilji, ugotovljeno je da: 
- v splošnem so podcilji AN OVE skladni z okoljskimi cilji, ki so opredeljeni na mednarodni ravni, 

ravni Skupnosti oziroma na ravni R Slovenije, 
- noben od podciljev AN OVE ni neskladen z nobenim od okoljskih ciljev Okoljskega poročila,  
- vsi podcilji AN OVE so skladni ali delno skladni z najmanj tremi okoljskimi cilji Okoljskega 

poročila, kar zagotavlja trajnostni razvoj rabe obnovljivih virov energije in dolgoročno veliko 
stopnjo dostopnosti prebivalstva do njihove uporabe, 

- za tiste podcilje AN OVE, za katere je treba izvajati ukrepe nove gradnje, obstoji precejšna 
verjetnost negativnih vplivov na okolje predvsem z vidika vplivov na habitate, obstoječe stanje 
vodnega okolja ter zdravja ljudi (onesnaženost zraka, hrup), katerih posledice pa se lahko prepreči 
ali zmanjša z izvajanjem ustreznih omilitvenih ukrepov. 

 
V postopku celovite presoje vplivov na okolje je ugotovljeno, da so vse skupine ukrepov iz AN OVE 
ocenjene kot sprejemljive. Glede na presojane okoljske vidike so najbolj problematične tehnologije 
OVE za pridobivanje električne energije, sledijo tehnologije OVE za pridobivanje toplote in hladu. 
Tehnologije OVE v prometu in splošni ukrepi so ocenjeni kot pozitivni oziroma, da ne bodo vplivali 
na okolje.  
 
V AN OVE sta predvideni dve varianti, ki sta bila obravnavana tudi v postopku CPVO. Varianti se 
razlikujeta v razmerju, ki ga bodo prispevale vetrne in sončne elektrarne. V varianti 1-REF-SE je 
predviden pospešen prodor sončnih elektrarn, v varianti 2-REF-VE pa pospešen prodor vetrnih 
elektrarn. Obe tehnologiji sta sicer zastopani v obeh variantah, razlika pa je v predvideni inštalirani 
moči z naslova VE in SE. V postopku celovite presoje vplivov na okolje je bilo ugotovljeno, da sta 
obe varianti sprejemljivi, varianta REF-SE pa je bolj skladna z okoljskimi cilji kot varianta REF-VE. 
 
Izdelovalci okoljskega poročila ugotavljamo, da je Akcijski načrt za obnovljive vire energije za 

obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017) sprejemljiv ob upoštevanju omilitvenih ukrepov. 
 
Po pridobitvi pozitivnega mnenja pristojnega ministrstva, ki vključuje tudi mnenja varstvenih resorjev, 
ki so glede na vsebino načrta pristojni za posamezne vidike varstva okolja, zdravja ljudi, kulturne 
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dediščine in krajine ali za varstvo in rabo naravnih dobrin, se izvede javna razgrnitev okoljskega 
poročila. V času javne razgrnitve se izvede tudi javno predstavitev. V času javne razgrnitve se zberejo 
pripombe in mnenja javnosti, ki jih je treba upoštevati pri dopolnitvi Akcijskega načrta in okoljskega 
poročila ali pa pripombe utemeljeno zavrniti.  
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