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1 IME IN KRATEK OPIS PROGRAMA 
 
V Dodatku za presojo sprejemljivosti na varovana območja je presojan Akcijski načrt za obnovljive 
vire energije za obdobje 2010–2020 (posodobitev 2017), ki je bil izdelan aprila 2017. 
 
Cilji in ukrepi AN OVE so vpeti v naslednje cilje slovenske energetske politike za obnovljive vire 
energije so: 
1. zagotoviti 25 % delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije in 10 % obnovljivih virov 

energije v prometu do leta 2020, kar po trenutnih predvideanjih pomeni podvojitev proizvodnje 
energije iz obnovljivih virov energije glede na izhodiščno leto 2005, 

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 toe1 do leta 

2020; 
4. uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije kot razvojne prioritete 2, 
5. dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov energije v končni rabi energije do leta 2030 in 

nadalje3; 
6. prispevati k doseganju ciljev energetske politike na področju zanesljivosti, konkurenčnost in 

okolja, opredeljenih v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/2014). 
 
V AN OVE so obravnavani ukrepi slovenske energetske politike za doseganje naslednjih dveh 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. 

 
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, 1bSončna energija, 1cVetrna 

energija, 1dBiomasa. 
• 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. 
 
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. 

 
 

                                                      
 
1 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020, Vlada RS, maj 2015 (AN URE 2014-2020) 
2 Energetski zakon, EZ-1, Uradni list. l. RS, št. 17/2014, OP TGP-2020, Strategija Europa 2020. 
3 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, Vlada Republike Slovenije, julij 2010 (AN 
OVE 2010-2020). 
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2 PODATKI O PROGRAMU 

2.1 Celoten prostor ali območje, ki ga program obsega  
 
Akcijski načrt za obnovljive vire energije se nanaša na območje Republike Slovenije. Slovenija je z 
20.273 km2 površine ena manjših evropskih držav. Na severu meji na Avstrijo (dolžina meje 324 km), 
na zahodu na Italijo (235 km), na severovzhodu na Madžarsko (102 km) in na jugu in jugovzhodu na 
Hrvaško (546 km). Slovenska obala Jadranskega morja na jugozahodu je dolga 47 km.  
 

 
Slika 1: Obseg AN OVE - Republika Slovenija (vir: Predstavitev Slovenije, MOP–ARSO, 2015) 
 
Slovenski prostor je prepoznaven po veliki reliefni razgibanosti, raznovrstni kulturni krajini, stavbeni 
in naselbinski dediščini, ter bogatih in raznolikih naravnih sistemih. Slovenija leži na stiku štirih 
velikih reliefnih enot: Alp, Dinarskega gorovja, kotanje Jadranskega morja in Panonske kotline. Njen 
relief je zato zelo razgiban, sestavlja ga veliko različnih tipov (kraški, rečno denudacijski, obalni in 
antropogeni relief; ravnine, gričevja, hribovja, gorovja, nizke in visoke planote). Skoraj 90 odstotkov 
površine leži na nadmorski višini nad 300 m, ravninska območja v obliki sklenjenih dolin in kotlin pa 
predstavljajo le slabih 20 odstotkov vsega ozemlja. Povprečna višina Slovenije je 557 m (min-max = 
0-2864 m). Območja z najvišjimi nadmorskimi višinami so na severozahodu (Julijske Alpe, 
Karavanke, Kamniško-Savinjske Alpe), z najnižjimi pa ob obali in na vzhodu, kjer so panonske 
ravnine. V Sloveniji je največ južnih leg (15,2 % površine) in najmanj severozahodnih (9,5 %). To je 
predvsem posledica slemenitev v Sloveniji. Od leg in naklonov je odvisen tudi tip vegetacije in njena 
gostota, gostota naselij in število prebivalcev. V nekaterih slovenskih pokrajinah je ekspozicija tako 
pomembna prvina, da narekuje celo zunanjo podobo krajine. V hribovitem svetu so zato domačije in 
obdelovalne površine na prisojnih legah, gozd pa na osojnih. Podobno je tudi v gričevjih panonskega 
in sredozemskega sveta, kjer so na prisojnih pobočjih vinogradi. 
 
Slovenija leži v zmerni zemljepisni širini razmeroma blizu Atlantika in na prehodu med Sredozemljem 
in Evrazijo. To in precejšnja višinska razčlenjenost vplivata na značilnosti podnebja pri nas. 
Visokogorje ima gorsko podnebje, preostali del Slovenije pa zmerno toplo vlažno podnebje, ki ga 
delimo na submediteransko in zmerno celinsko. Osrednja Slovenija je prehodno območje med tema 
dvema tipoma podnebja. V prostorski razporeditvi letnih padavin obstajajo velike razlike. Količina 
padavin se zmanjšuje od zahoda proti vzhodu. Na Z in JZ pade več kot 2500 mm padavin letno, ta 
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območja sodijo med najbolj namočena v Evropi. Najmanj padavin je ob meji z Madžarsko (manj kot 
900 mm). Kraji v bližini morja dobijo največ padavin jeseni, kraji v SV Sloveniji pa poleti, slednji 
predvsem v obliki ploh in neviht s točo in močnim vetrom. Temperatura zraka se med letom značilno 
spreminja. Najvišja je julija in najnižja januarja, v visokogorju pa februarja. Zaradi velikih sezonskih 
razlik v osončenosti je za Slovenijo značilen velik temperaturni razpon. V sredozemskem svetu na 
temperaturo zraka vpliva tudi morje, ki blaži temperaturne razlike. Največje razlike med sezonskimi 
temperaturami so v SV Sloveniji, kjer je vpliv celinskega podnebja največji.  
 
Razmeroma neugodne, a pestre naravne razmere neposredno vplivajo na razpršeno poselitev in veliko 
število majhnih naselij, specifično strukturo rabe zemljišč, visoko stopnjo naravne in biotske 
raznovrstnosti, kulturno raznovrstnost, bogastvo površinskih in podzemnih voda ter raznolikost 
kulturne krajine. 
 
Slovenija se s približno 2 milijonoma prebivalcev in gostoto poseljenosti 99 prebivalcev/km2 uvršča 
med relativno redko poseljene države članice. Za poselitveni vzorec je značilna zgoščena poselitev 
dolinskih (ravninskih) delov, kjer na slabih 20 odstotkih ozemlja živi skoraj 60 odstotkov vsega 
prebivalstva. V hribovitem predalpskem ter dinarsko - kraškem svetu je poselitev redka, prevladujejo 
manjša razpršena naselja, kjer se prebivalstvo stara. Podobno pa velja tudi za območja ob državni 
meji. 
 
Upravno organizacijo Slovenije sestavljajo strukture na dveh ravneh: na nacionalni oziroma državni in 
na lokalni ravni. Osnovna enota lokalne samouprave je občina. V Sloveniji je trenutno 212 občin. 
Slovenija se uvršča v krog držav članic EU z nadpovprečnim deležem podeželskih območij. Podeželje 
je izjemno raznolik in prostorsko obsežen zemeljski predel, ki v svojem bistvu vključuje vsa zunaj 
mestna območja. Na območjih prepletanj podeželja z mesti prihaja do svojevrstnih prostorskih, 
gospodarskih, socialnih in fiziognomskih potez. Nekatere skupne lastnosti podeželja so manjša gostota 
poseljenosti, zaradi odseljevanja mladih manjša ali celo negativna rast prebivalstva, preprostejša 
socialna razslojenost, pri čemer so medsebojni stiki med ljudmi pogostejši in pristnejši, prevladujoča 
kmetijska in gozdarska dejavnost, kar še ne pomeni, da kmečko prebivalstvo tudi številčno prevladuje, 
ter manjša in bolj razpršena naselja. Podeželje je tudi območje bolj ali manj neokrnjene narave, kjer 
ima življenjski prostor večina prostoživečih živali in rastlin. 
 

2.2 Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, 
razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in 
prostorski obseg vseh načrtovanih posegov v naravo 

 
Akcijski načrt za obnovljive vire energije se presoja na nivoju države. Enovit prikaz namenske rabe 
prostora na nivoju države ne obstaja. Ker v poročilu obravnavamo celotno Slovenijo, v spodnjem 
besedilu povzemamo značilnosti določitve in prikaza namenske rabe prostora. 
 
Krovni dokumenti, ki usmerjajo prostorski razvoj Slovenije in rabo prostora, so: 

− Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09, 80/10-
ZUPUDPP, 106/10, 43/11-ZKZ-C, 57/12, 57/12-ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13); 

− Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v prostor (ZUPUDPP) (Uradni list 
RS, št. 80/10, 106/10 –pop, 57/12 - ZUPUDPP-A); 

− Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04); 
− Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, 

št. 99/07); 
− Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za 

določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij (Uradni list 
RS, št. 99/07); 

− Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta 
(Uradni list RS, št. 99/07); 

− Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04). 
 



Dodatek za varovana območja za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 

                                                           Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                            4 

Namenska raba se določa na nivoju občin s planom. Območja osnovne namenske rabe prostora se 
opredelijo glede na fizične lastnosti prostora in predvideno namembnost določenega prostora. 
Območja osnovne namenske rabe prostora se lahko delijo na površine podrobnejše namenske rabe, ki 
vključujejo tudi površine, namenjene javnemu dobremu. V prostorskih sestavinah se grafično 
prikažejo tudi območja varovanj in omejitev. Določitev namenske rabe na nivoju presoje programa z 
vidika varovanih območij ni relevantna. 
 

2.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo 

2.3.1 Opis AN OVE 

 
Podatki o presojanem načrtu so v tabeli 1. 
 
Tabela 1: 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, 
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3. ustaviti rast porabe končne energije na 5,1 mio toe in rast primarne energije na 7,1 mio toe4 do leta 
2020; 

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

nadalje6; 
6. prispevati k doseganju ciljev energetske politike na področju zanesljivosti, konkurenčnost in 

okolja, opredeljenih v Energetskem zakonu (Uradni list RS, št. 17/2014). 
 
 
Cilji in podcilji 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 bosta dosežena 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: 

• 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. 

 

                                                      
 
4 Akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2014−2020, Vlada RS, maj 2015 (AN URE 2014-2020) 
5 Energetski zakon, EZ-1, Uradni list. l. RS, št. 17/2014, OP TGP-2020, Strategija Europa 2020. 
6 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010−2020, Vlada Republike Slovenije, julij 2010 (AN 
OVE 2010-2020). 
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Zagotavljanje ukrepov za doseganje 1. cilja AN OVE 
 
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 Mokrice7. 
 
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 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 
                                                      
 
7 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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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 2: Potencialna območja izgradnje oz. nadgradnje HE nad 10 MW do leta 2030 (vir: AN OVE, tabela 3) 
 OBRAVNAVANI 

TEHNIČNI 
POTENCIAL – 

MOČ HE 8 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

20309, 
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 

   

                                                      
 
8  Moč na pragu.  
9  Vključeno v izračun ciljnega deleža OVE v rabi bruto končne energije za leto 2030, ki znaša 27 %. Za podrobnosti glej tabele 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 8 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

20309, 
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. 200410. 
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 

                                                      
 
10  Ur. l. RS, št. 121/04, št. 83/06 
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 OBRAVNAVANI 
TEHNIČNI 

POTENCIAL – 
MOČ HE 8 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

20309, 
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 
koncesija11 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*  

                                                      
 
11  Ur. l. RS, št. 120/05. 
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 OBRAVNAVANI 
TEHNIČNI 

POTENCIAL – 
MOČ HE 8 

STANJE PRIPRAVE 
PROJEKTA 

TVEGANJA IN IZVEDLJIVOST VKLJUČENO V 
OCENO 

UČINKOV AN 
OVE DO LETA 

20309, 
MOČ HE 

PRVO MOŽNO 
LETO POLNEGA 
OBRATOVANJA 

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. Za podrobnosti glej tudi besedilo v tabeli in v poglavju. 
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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.  
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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. 
 
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.  
 
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 2:  Raba OVE za ogrevanje in hlajenje po sektorjih do leta 2030 v scenariju REF (vir: AN OVE, 
slika 6)  
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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).  
 
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.  
 
 
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 3: 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)  
 
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; 



Dodatek za varovana območja za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020  
 
 

                                                             Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                       15 

− 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. 
 
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. 
 
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. 
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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 energije12 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 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. 

                                                      
 
12 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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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. 
 

2.3.2 Uvrstitev posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v 
naravo na varovana območja 

 
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; v nadaljevanju Pravilnik) se energetska infrastruktura uvršča v 
prilogo II, poglavja IX in X. 
 
Tabela 3: Posegi v AN OVE po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja 
Poseg v naravo Neposredni vpliv Opomba Območje 

neposrednega 
vpliva (m) 

Daljinski vpliv Območje 
daljinskega 
vpliva (m) 

Postavitev 
nizkonapetostnega 
nadzemnega voda 

0 0 0 
bela štorklja, 

ujede 
250 

Postavitev 
visokonapetostnega 
nadzemnega voda 

VSE SKUPINE 0 5 

bela štorklja, črna 
štorklja, vodne 

ptice, ujede, 
netopirji 

250 

Postavitev 
podzemnega voda  

VSE SKUPINE 0 75 0 0 

Postavitev 
podzemnega voda - 
plinovod 

VSE SKUPINE 0 75 Vse skupine 100 

Postavitev vetrnice 
za proizvodnjo 
električne energije 

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 

0 100 

bela štorklja, črna 
štorklja, vodne 

ptice, 
ujede, netopirji 

1000 

Gradnja ali 
razširitev 
hidroelektrarne 

VSE SKUPINE 0 100 VSE SKUPINE 

Poseg se presoja 
na 

celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del 
je varovano 

območje 
Postavitev ali 
povišanje oz. 
sprememba pregrad 
ali jezov 
(primeroma 

vodne ptice, črna 
štorklja, sršenar, mali 

klinkač, kosec, 
srednji detel, pivka, 

beločeli muhar, veliki 

območje 
vpliva je 

odvisno od 
velikosti 

objekta in 

200 m 
nizvodno in 
gorvodno 

Enako kot v 
stolpcu 

neposredni vpliv 

Poseg se presoja 
na 

celotnem 
vodnem 
sistemu, 
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Poseg v naravo Neposredni vpliv Opomba Območje 
neposrednega 
vpliva (m) 

Daljinski vpliv Območje 
daljinskega 
vpliva (m) 

jezovi, zapornice, 
pragovi) 

škurh, repaljščica, 
prepelica, kobiličar, 
rjava penica, rumena 

pastirica, stoječe 
vode, tekoče vode, 
obrečni gozdovi, 
vidra, močvirska 

sklednica,dvoživke, 
ribe in piškurji, kačji 

pastirji, raki, 
mehkužci 

vodotoka katerega del 
je varovano 

območje 

Kompleksni 
industrijski objekti 

VSE SKUPINE 0 100 

ptice, netopirji, 
vodni in obvodni 

habitatni tipi, 
hrošči 

1000 

 

2.4 Predvideno obdobje izvajanja programa 
 
Predvideno obdobje izvajanja AN OVE je od leta 2010 do 2020, z vizijo do 2030. 
 

2.5 Potrebe po naravnih virih 
 
AN OVE predvideva uporabo večih naravnih virov preko katerih se bo pridobivala energija. Glavni 
viri so: 

• voda (hidroelektrarne in male hidroelektrarne, toplotne črpalke) 
• veter (vetrne elektrarne) 
• sonce (sončne elektrarne in sončni kolektorji) 
• geotermalna energija (geotermalni ogrevalni sistemi in toplotne črpalke) 
• biomasa (lesna biomasa gozdov) 

 

2.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 
 
Emisije v zrak 
Obratovanje enot za proizvodnjo električne energije, pridobivanje toplote in hladu iz OVE povzroča 
škodljive vplive na onesnaženost zunanjega zraka pri rabi: 

• odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav in 
• lesne biomase. 

 
Emisije v tla, površinske in podzemne vode 
Pri obratovanju energetskih objektov obstaja možnost onesnaževanja tal ter površinske in podzemne 
vode zaradi: 

• morebitnega izliva pogonskih goriv in olj iz gradbenih strojev in naprav ter tovornih vozil, 
• neurejenega odvajanja onesnaženih vod v površinske ali podzemne vode, 
• neurejenega odvajanja onesnaženih padavinskih voda (iz parkirišč, manipulativnih površin, 

ipd.). 
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Emisije hrupa 
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. 
 
Ravnanje z odpadki  
Med obratovanjem objektov za pridobivanje OVE odpadki ne bodo nastajali, izjema je vzdrževanje 
objektov. Večje količine odpadkov lahko pričakujemo predvsem ob morebitni odstranitvi objektov za 
pridobivanje OVE. Z odpadki je treba ravnati skladno z veljavno zakonodajo. 
 

Elektromagnetno sevanje 
V okolici vira EMS so možni trajni vplivi na zdravje ljudi, zaradi postavitve RTP izven sklopa 
osnovnih objektov za izkoriščanje OVE ali postavitev novih električnih vodov. 

 

3 PODATKI O VAROVANIH OBMOČJIH 
 
V Sloveniji je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16) določenih 355 območij Natura 2000, od 
tega jih 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).  
 

3.1 Varstveni cilji varovanega območja, ki prispevajo k ohranitveni 
vrednosti območja 

 
V poročilu presojamo akcijski načrt, ki obravnava celotno ozemlje Slovenije, zato smo varstvene cilje 
povzeli po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C) in 
Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, št. 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16).  
 
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 3/14, 21/16) v 6. členu pravi: 
(1) Varstveni cilji na območjih Natura se z namenom ohranjati, vzdrževati ali izboljšati obstoječe 
lastnosti nežive in žive narave, ki prispevajo k ugodnemu stanju rastlinskih in živalskih vrst ter 
habitatnih tipov, določijo na osnovi ekoloških potreb posameznih vrst in habitatnih tipov, zaradi 
katerih je Natura območje opredeljeno. 
(2) Na Natura območju, kjer je prisotnih več habitatov vrst ali habitatnih tipov, zaradi katerih je Natura 
območje opredeljeno, se upoštevajo med seboj usklajeni varstveni cilji. 
 
Program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2015–2020 določa varstvene cilje v prilogi 6.1, 
ki se praviloma nanašajo na vsako vrsto oziroma habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, 
izhajajo pa iz varstvenih ciljev v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 
2000). Glede na stanje v naravi podrobnejši varstveni cilji določajo ali je treba zatečeno stanje 
ohranjati, obnoviti ali izboljšati, vse zato, da bi vrste oziroma habitatni tipi ostali ali se povrnili v 
ugodno stanje ohranjenosti. Podrobnejši varstveni cilji so določeni na podlagi referenčnih vrednosti 
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ugodnega stanja. Kategorijo referenčnih vrednosti je uvedla Evropska komisija pri izvajanju Direktive 
o habitatih in Direktive o pticah. Varstveni cilji ugodnega stanja na podlagi referenčnih vrednosti 
opredeljujejo ključne zahteve, ki morajo biti izpolnjene, da je vrsta oziroma habitatni tip v ugodnem 
stanju. Opredeljujejo velikost populacije, velikost habitata oziroma habitatnega tipa in za vsako vrsto 
oziroma habitatni tip specifične strukture v habitatu ter rabo habitata ali procese, ki so potrebni za 
vzdrževanje ugodnega stanja vrste oziroma habitatnega tipa. 
 
V Programu upravljanja območij Natura 2000 opredeljene cilje je treba upoštevati pri presojah planov 
in posameznih posegov. 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 to, zaradi nepoznavanja tehnologije 
in lokacij predvidenih ukrepov, na nivoju Akcijskega načrta ni možno. Vplivi na varstvene cilje 
varovanih območij bodo podani na ravni podrobnejšega plana ali posega.  
 
Tabela 4: Prikaz varstvenih ciljev varovanih območij 

Varovana območja 
 

Varstveni cilji 

Območja Natura 2000 
Uredba o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 
49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 
35/13, 3/14, 21/16) 
 

Varstvena cilja sledljiva s kazalniki sta: 
 
Ohranjati ali izboljšati stanje kvalifikacijskih vrst in 
habitatnih tipov (stanje je razvidno v Poročilu po 17. členu 
Direktive o habitatih (92/43/EGS) 
 
Ohranjati ali izboljšati stanje kvalifikacijskih prosto živečih 
ptičjih vrst (stanje je razvidno v Poročilu po 12. členu 
Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS) 
 

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

Varstveni cilj sledljiv s kazalniki: 
 
Ohranjanje zavarovanih območij in upoštevanje predpisanih 
varstvenih režimov 

 

3.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih 
območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni 
režim 

3.2.1 Natura 2000 

 
Vlada Republike Slovenije je aprila 2004 sprejela Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) s katero je določila območja Natura 2000 in varstvene usmeritve za ohranitev ali 
doseganje ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih 
tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU in druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij. 
 
Vlada RS je v aprilu 2013 omrežje Natura 2000 razširila za približno 480 km2 - na kopnem za 477 km2 
in na morju za 3 km2. S tem je država Slovenija prenesla neizpolnjene zahteve Direktive pticah in 
Direktive o habitatih. Na neizpolnjevanje jo je namreč Evropska komisija v letu 2012 opozorila kar 
dvakrat (marec, november 2012). Določila je tudi tehnične popravke meja območij Natura 2000. S 
temi popravki so meje območij podrobno usklajene z mejami v naravi oziroma, če teh ni, s parcelnimi 
in drugimi administrativnimi mejami v prostoru.  
 
Slovenija ima tako sedaj 354 območij, od tega je 323 določenih na podlagi direktive o habitatih in 31 
na podlagi direktive o pticah. Natura 2000 območja trenutno skupaj obsegajo 768.306,29 ha oziroma 
37,9 % površine Slovenije (WFS-ARSO, stanje na dan 4. 9. 2014). 
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Seznam območij Natura 2000 v Sloveniji je v prilogi 2 Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
(območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, št. 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 
Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16).  
 
Prikaz območij Natura 2000 je na sliki spodaj in v prilogi 3. 
 

 
Slika 4: Prikaz območij Natura 2000 na območju RS (vir podlag: Geoportal ARSO, april 2016) 
 

3.2.2 Zavarovana območja 
 
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. 
Zavarovana so z državnimi ali občinskimi akti.  
 
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).  
 
Prikaz zavarovanih območij na ozemlju Republike Slovenije je na sliki spodaj in v prilogi 3. 
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Slika 5: Prikaz zavarovanih območij na območju RS (vir podlag: WFS-ARSO, september 2014) 
 

3.2.3 Naravne vrednote 

 
Naravne vrednote v skladu s 4. členom Zakona o ohranjanju narave (ZON) obsegajo vso naravno 
dediščino na območju Republike Slovenije. Na ozemlju RS v skladu s Pravilnikom o določitvi in 
varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS št., 111/04, 70/06, 58/09, 93/10, 23/15) ločimo naslednje 
zvrsti naravnih vrednot: 
1. Površinske geomorfološke naravne vrednote 
2. Podzemeljske geomorfološke naravne vrednote 
3. Geološke naravne vrednote 
4. Hidrološke naravne vrednote 
5. Botanične naravne vrednote 
6. Zoološke naravne vrednote 
7. Ekosistemske naravne vrednote 
8. Drevesne naravne vrednote 
9. Oblikovane naravne vrednote 
10. Krajinske vrednote 
 
Na ozemlju Slovenije je več območij pričakovanih naravnih vrednot.  
 
Prikaza naravnih vrednot in pričakovanih naravnih vrednot sta na sliki spodaj in v prilogi 4. 
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Slika 6: Prikaz naravnih vrednot na območju RS (vir podlag: WFS-ARSO, maj 2015) 
 

 
Slika 7: Prikaz pričakovanih naravnih vrednot na območju RS (vir podlag: ARSO, 2009) 
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3.2.4 Ekološko pomembna območja 

 
Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih (Uradni list 
RS, št. 48/04, 33/13) in so območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske 
enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Za ta območja veljajo določene 
varstvene usmeritve in pravila ravnanja, ki se morajo upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih 
dobrin. Kot ekološko pomembno območje je med drugim določeno tudi osrednje območje 
življenjskega prostora velikih zveri ter morje in morsko obrežje. Sestavni del ekološko pomembnih 
območij so tudi območja Natura 2000.  
 
Ekološko pomembna območja so glede na 32. člen ZON: 
1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati 
ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno pomembne po 
merilih ratificiranih mednarodnih pogodb ali ki drugače prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. 
2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju 
naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja uravnoteženo 
biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje. 
3. Habitati mednarodno varovanih vrst. 
4. Selitvene poti živali. 
5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst. 
 
V Sloveniji je določenih 275 ekološko pomembnih območij in 32 jam, ki so razglašena kot ekološko 
pomembna območja (ARSO, 2014). Največjo površino obsegajo EPO Osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri, Julijske Alpe in Kočevsko.  
 
Prikaz ekološko pomembnih območij v Sloveniji je na spodnji sliki. 
 

 
Slika 8: Prikaz ekološko pomembnih območij na območju RS (vir podlag: WFS-ARSO, september 2014) 
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3.2.5 Varovalni gozdovi in gozdni rezervati 

 
Z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 
29/09, 91/10, 1/13) so bila za celotno Slovenijo opredeljena območja varovalnih gozdov in gozdnih 
rezervatov. V območja varovalnih gozdov ni dovoljeno posegati oziroma so na njihovih območjih 
izjemoma dopustni ukrepi in posegi, ki so opredeljeni z veljavnimi gozdnogospodarskimi načrti in so 
skladni z varstvenimi režimi ter zagotavljajo ohranitev ter krepitev varovalne, hidrološke, biotopske ali 
klimatske funkcije gozda. V gozdnih rezervatih s strogim varstvenim režimom so prepovedane vse 
gospodarske, rekreacijske, raziskovalne in druge dejavnosti, ki bi lahko kakorkoli spremenile 
obstoječe naravno stanje in vplivale na nemoten naravni razvoj v prihodnosti. V gozdnih rezervatih z 
blažjim varstvenim režimom je ob spremstvu delavca Zavoda dovoljen obisk gozda po označenih 
poteh, ki potekajo skozi gozdni rezervat. 
 

 
Slika 9: Prikaz varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov (vir podlage: Zavod za gozdove Slovenije, 2013) 

 

3.2.6 Vodovarstvena območja virov pitne vode 

 
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).  
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Slika 10: Prikaz vodovarstvenih območij (vir podlag: Geoportal, 2014) 
 

3.2.7 Poplavna, erozijska in plazljiva območja 

 
Poplavna, erozijska in plazljiva območja 
Poplavna, erozijska in plazljiva 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.  
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Slika 11: Opozorilna karta poplav (vir: Geoportal ARSO, 2015) 
 
 
V skladu s poplavno EU direktivo je za območje države določeno tudi območje pomembnega vpliva 
poplav.  
 

 
Slika 12: Območja pomembnega vpliva poplav (vir: Geoportal ARSO, 2015) 
 

Integralna karta poplavne nevarnosti je v nastajanju. Dostopna je na geoportalu ARSO. 
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Vodovarstvena območja 
Na spodnji sliki so prikazana vodovarstvena območja na državnem in občinskem nivoju. Površina 
ozemlja z zajetimi in potencialnimi vodnimi viri predstavlja več kot polovico slovenskega ozemlja. 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 13: Prikaz vodovarstvenih območij (vir: Geoportal, 2015) 
 

3.2.8 Kulturna dediščina 

 
Do določitve varstvenih območij dediščine se skladno s 131. členom Zakona o varstvu kulturne 
dediščine (Ur.l. 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.  
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Slika 14: Enote kulturne dediščine na območju Slovenije (vir: Indok center, 2015) 
 

3.3 Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali 
njihovih delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic oziroma 
strokovnih podlagah in stopnja upoštevanja plana 

3.3.1 Pravni režimi in varstvene usmeritve 

 
Območja Natura 2000  
Območja Natura 2000 imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 
39/13, 3/14, 21/16), in sicer v 7. in 15. členu.  
 
Tabela 5: Varstvene usmeritve in pravila ravnanja na območjih Natura 2000  

Varstvene usmeritve (7. člen) 
 

Pravila ravnanja za ohranjanje potencialnega  
Natura območja (15. člen) 

(1) Varstvene usmeritve za ohranitev Natura 
območij so usmeritve za načrtovanje in izvajanje 
posegov in dejavnosti ter drugih ravnanj človeka na 
teh območjih z namenom doseganja varstvenih 
ciljev. 

(1) Varstvene usmeritve za ohranjanje potencialnih 
Natura območij so usmeritve za načrtovanje in 
izvajanje posegov in dejavnosti ter drugih ravnanj 
človeka na teh območjih z namenom preprečevanja 
poslabšanja stanja. 

(2) Na Natura območjih se posege in dejavnosti 
načrtuje tako, da se v čim večji možni meri: 
- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter 
habitatov rastlinskih ali živalskih vrst; 
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih 
sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 
strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo; 
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih 
in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki so 
bistveni za najpomembnejše življenjske faze kot so 
zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko 
prenočevanje, prezimovanje, selitev in 

(2) Pri izvajanju posegov in dejavnosti na potencialnih 
Natura območjih, ki so načrtovani v skladu z 
usmeritvami iz prejšnjega odstavka, se izvedejo vsi 
možni tehnični in drugi ukrepi, da je neugoden vpliv 
na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove habitate 
čim manjši v skladu s četrtim in petim odstavkom 7. 
člena te uredbe. 
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prehranjevanje živali; 
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih 
in živalskih vrst in omogoča ponovno povezanost, 
če je le-ta prekinjena. 
(3) Pri izvajanju posegov in dejavnosti, ki so 
načrtovani v skladu s prejšnjim odstavkom, se 
izvedejo vsi možni tehnični in drugi ukrepi, da je 
neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali 
ter njihove habitate čim manjši. 

(3) Na potencialnih Natura območjih je treba izvesti 
presojo sprejemljivosti planov, programov, načrtov, 
prostorskih ali drugih aktov oziroma presojo 
sprejemljivosti posegov v naravo na način, kot je to 
določeno s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 

(4) Čas izvajanja posegov, opravljanja dejavnosti ter 
drugih ravnanj se kar najbolj prilagodi življenjskim 
ciklom živali in rastlin tako, da se: 
- živalim prilagodi tako, da poseganje oziroma 
opravljanje dejavnosti ne, ali v čim manjši možni 
meri, sovpada z obdobji, ko potrebujejo mir oziroma 
se ne morejo umakniti, zlasti v času razmnoževalnih 
aktivnosti, vzrejanja mladičev, razvoja negibljivih 
ali slabo gibljivih razvojnih oblik ter prezimovanja, 
- rastlinam prilagodi tako, da se omogoči semenenje, 
naravno zasajevanje ali druge oblike razmnoževanja. 

(4) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja 
sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna v 
primerih iz drugega odstavka 8. člena te uredbe. 
 

(5) Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin 
tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. 

(5) Znotraj potencialnega Natura območja se lahko 
določijo cone na način in po postopku, kot ga določa 9. 
člen te uredbe. 

(6) Na podlagi varstvenih usmeritev se določijo 
podrobnejše in konkretne varstvene usmeritve, ki se 
obvezno upoštevajo pri urejanju prostora, rabi 
naravnih dobrin in urejanju voda. Podrobnejše 
varstvene usmeritve se lahko določijo v programu 
upravljanja iz 12. člena te uredbe oziroma v 
naravovarstvenih smernicah, kjer se določijo tudi 
konkretne varstvene usmeritve. 

(6) Na potencialnih Natura območjih se izvaja 
monitoring v obsegu, kot ga določa 10. člen te uredbe. 
 

 (7) V programu upravljanja se z namenom preprečitve 
slabšanja stanja določijo skladno z drugim, tretjim, 
četrtim in petim odstavkom 12. člena te uredbe tudi 
ukrepi in aktivnosti za potencialna Natura območja, pri 
čemer so ukrepi in naravovarstvene naloge finančno in 
časovno podrejene, glede na ukrepe na Natura 
območjih. 

 (15.b člen) Pravila ravnanja za območje, 
predlagano za Natura območje s strani Evropske 
komisije 
Za preprečitev slabšanja stanja prednostnih habitatnih 
tipov in habitatov prednostnih rastlinskih in živalskih 
vrst ter vznemirjanja, ki bi lahko ogrozilo ohranjanje 
vrst, zaradi katerih so bila območja predlagana za 
Natura območja s strani Evropske komisije, se 
uporabljata prvi in drugi odstavek 15. člena te 
uredbe.«. 

 
Zavarovana območja 
Zavarovana območja imajo varstvene režime opredeljene v Odlokih o zavarovanju, za vsako enoto 
oziroma območje posebej. Akt o zavarovanju sprejme vlada ali pristojni organ lokalne skupnosti. 
Narodni park in zavarovano območje, ki je izjemnega pomena za državo ali velikega mednarodnega 
pomena zavaruje z aktom Državni zbor Republike Slovenije z zakonom.  
 
Akti o zavarovanju določajo na splošno:  
1. meje zavarovanega območja na preglednem topografskem načrtu v merilu 1:25.000 oziroma v 
drugem ustreznem merilu, ki omogoča določitev meje na parcelo natančno; 
2. vrsto zavarovanega območja; 
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3. določitev načina izvajanja javne službe za upravljanje zavarovanega območja; 
4. morebitno obveznost sprejema načrta upravljanja; 
5. finančne vire za izvajanje zavarovanja in razvoj lokalnega prebivalstva. 
 
Zavarovana območja in vplivna območja so sestavni del prostorskih državnih planov in prostorskih 
planov lokalnih skupnosti.  
 

3.3.2 Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag 

 
Zavod RS za varstvo narave je za AN OVE izdal sledeče smernice: 

− Naravovarstvene smernice za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020 
– posodobitev 2014, 19. 6. 2015, št. 8-III-272/2-O-15/TK  

− Dopolnitev naravovarstvenih smernic za posodobitev Akcijskega načrta za obnovljive vire za 
obdobje 2010–2020 – posodobitev 2014, 15. 7. 2015, št. 8-III-272/3-O-15/TK 

 
Kot priloga smernicam so bile posredovane tudi sledeče smernice za DPN: 

− Naravovarstvene smernice za državni prostorski načrt za Hidroelektrarno Hrastje Mota na 
Muri (junij 2012)  

− Naravovarstvene smernice za Državni prostorski načrt za HE Renke, HE Trbovlje, HE 
Suhadol na srednji Savi (februar 2012)  

− Naravovarstvene smernice za državni prostorski načrt za HE na ljubljanskem in litijskem 
odseku reke Save (maj 2014)  

− Naravovarstvene smernice za Državni prostorski načrt za Park vetrnih elektrarn Senožeška 
brda (avgust 2013) 

 
Smernice in usmeritve na usklajevalnih sestankih so bile pri pripravi Okoljskega poročila, Dodatka za 
varovana območja in Akcijskega načrta smiselno upoštevane v največji možni meri. Ker je Akcijski 
načrt strateški dokument, nekaterih usmeritev ni bilo možno upoštevati v celoti, kot je to obrazloženo 
v besedilu v nadaljevanju.  
 
V smernicah Zavoda RS za varstvo narave (19. 6. 2015) je med drugim izpostavljeno, da mora biti v 
Okoljskem poročilu podana opredelitev glede sprejemljivosti posameznih lokacij potencialnih območij 
vetrnih 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 (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) 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.  
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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 v največji možni meri upoštevana pri pripravi Celovitega pregleda 
potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije (Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 
2015). 
 
Smernica ZRSVN o presoji primernosti umeščanja mHE glede na potencial izrabe je upoštevana v 
okviru izdelave študije Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn z vidika varstva narave 
(Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015). 
 
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.  
 

3.4 Prikaz območij dejanske rabe prostora 
 
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 površ inah 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 15: Prikaz dejanske rabe na ozemlju Slovenije (vir: MKGP, 2015) 
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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 
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.  
 

3.5 Vrste in habitatni tipi, za katere so bila območja Natura 2000 
določena, vključno s podatki navedenimi v SDF obrazcu za podatke o 
Natura 2000 območjih  

 
Poročilo predstavlja presojo AN OVE glede na opredeljene cilje (poglavje 3.1) in ne presoje vplivov 
na posamezne kvalifikacijske vrste ali HT. Seznami in podatki o kvalifikacijskih in ključnih vrstah za 
presojo akcijskega načrta niso relevantni. Presoja sprejemljivosti z vidika vrst in HT 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. 
 
Območja Natura, kvalifikacijske živalske in rastlinske vrste ter HT so opredeljeni v Uredbi o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, št. 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13, Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16).  
 
Ključni podatki o vsakem posameznem območju Natura 2000 so zbrani v standardnih obrazcih (SDF – 
standard data form). SDF se hranijo na Ministrstvu za okolje in prostor, Agenciji RS za okolje in se jih 
sproti dopolnjuje. Podatki so razvrščeni v sledečih poglavjih: 

− poglavji 1 in 2; splošni podatki o območju (ime, koda, geografski položaj, velikost,…) 
− poglavje 3; podatki o ekološkem stanju vrst in HT na območju (HT: stopnja reprezentativnosti, 

delež površine HT, stopnja ohranjenosti strukture, skupna ocena vrste: podatki o velikosti 
populacije, stopnja ohranjenosti življenjskega prostora, stopnja izolacije populacije, skupna 
ocena. 

− poglavje 4; opis območja (glavne značilnosti, kot npr., habitati in njihov delež na območju, 
pomen območja, ranljivost, lastništvo… 

− Sledijo še štiri poglavja (varstveni status, povezava s CORINE biotopi, dejavnosti na in v 
bližini območja, ter njihov vpliv nanj,…), ki pa za območja Natira 2000 v Sloveniji še ne 
vsebujejo podatkov. 

 
Podatki iz SDF so javno dostopni na spletni strani naravovarstvenega atlasa 
(http://www.naravovarstveni-atlas.si/). 
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3.6 Načrti za upravljanje varovanih območij narave in usmeritve, ki 
izhajajo iz njih 

 
Za območja Natura 2000 je bil leta 2015 izdelan Program upravljanja območij Natura 2000 (2015–
2020). V prilogi 6.1 Programa so določeni varstveni cilji ki se praviloma nanašajo na vsako vrsto 
oziroma habitatni tip na vsakem območju Natura 2000, izhajajo pa iz varstvenih ciljev v skladu z 
Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000).  
 
Način upravljanja na zavarovanih območjih je določen z Zakonom o ohranjanju narave (ZON). 
Povzetek je naveden v naslednjih stavkih. Upravljanje zavarovanega območja je opravljanje nalog 
varstva naravnih vrednot in nalog, ki so potrebne za izpolnitev namena, zaradi katerega je bilo 
območje zavarovano in so določene v aktu o zavarovanju. Ustanovitelj (država ali občina) lahko sam 
neposredno upravlja zavarovano območje v režijskem obratu, ustanovi v ta namen javni zavod, poveri 
upravljanje javnemu zavodu, ki je ustanovljen z namenom usmerjanja trajnostnega gospodarjenja 
naravnih dobrin ali podeli koncesijo za upravljanje. Upravljanje zavarovanega območja se izvaja na 
podlagi načrta upravljanja zavarovanega območja, če je v aktu o zavarovanju tako določeno. Narodni 
in regijski park morata imeti načrt upravljanja (53. člen ZON, Uradni list RS, št 96/04 –ZON-UPB2, 
46/14- ZON-C). 
 
Načrt upravljanja zavarovanega območja je programski akt, s katerim se določijo razvojne usmeritve, 
način izvajanja varstva, rabe in upravljanja zavarovanega območja ter podrobnejše usmeritve za 
varstvo naravnih vrednot na zavarovanem območju ob upoštevanju potreb razvoja lokalnega 
prebivalstva. Načrt upravljanja zavarovanega območja določi organ, ki je sprejel akt o zavarovanju. 
Načrt upravljanja je tudi podlaga za urejanje prostora in rabo naravnih dobrin. 
 

3.7 Opis obstoječega izhodiščnega stanja varovanih območij narave 
 
Varovana območja narave vključujejo zavarovana območja in območja omrežja Natura 2000.  
V nadaljevanju je splošen opis varovanih območij in opis kazalnikov, ki opredeljujejo varstvene cilje.  
 
Območja Natura 2000 
Posebno varstveno območje ali območje Natura 2000 je območje, ki je na ozemlju EU pomembno za 
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih 
habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU. Določitev in ohranjanje območij 
Natura je opredeljeno z Direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst). Pri določitvi območij 
Natura so upoštevani vsi habitatni tipi, ki so navedeni v prilogi I in vse tiste rastlinske in živalske 
vrste, ki so v prilogi II direktive. Poleg tega pa so upoštevane tudi ptice, navedene v prilogi I Direktive 
o ptičih (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prostoživečih ptic), za katere 
so v državi določena posebna območja varovanja. 
 
Vlada Republike Slovenije je aprila 2004 sprejela Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) s katero je določila območja Natura 2000 in varstvene usmeritve za ohranitev ali 
doseganje ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih 
tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU in druga pravila ravnanja za ohranjanje teh območij. Na 
podlagi Alpskega biogeografskega seminarja, ki je bil maja 2005 in Celinskega biogeografskega 
seminarja, ki je bil aprila 2006, je nato Evropska komisija 13. novembra 2007 potrdila slovenski 
predlog območij v celinski biogeografski regiji. Januarja 2008 pa je Komisija potrdila dopolnjeni 
seznam območij Natura 2000 v alpski regiji. S tem so bila vsa potencialna območja Natura 2000 v 
Sloveniji (pSCI) potrjena s strani Evropske komisije (SCI). Na podlagi zaključkov obeh seminarjev je 
Slovenija morala določiti še nekatera območja po habitatni direktivi za tiste habitatne tipe oz. vrste, za 
katere je Evropska komisija ugotovila, da niso določeni v zadostni meri.  
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Vlada RS je v aprilu 2013 omrežje Natura 2000 razširila za približno 480 km2 - na kopnem za 477 km2 
in na morju za 3 km2. S tem je država Slovenija prenesla neizpolnjene zahteve Direktive pticah in 
Direktive o habitatih. Na neizpolnjevanje jo je namreč Evropska komisija v letu 2012 opozorila kar 
dvakrat (marec, november 2012). Določila je tudi tehnične popravke meja območij Natura 2000. S 
temi popravki so meje območij podrobno usklajene z mejami v naravi oziroma, če teh ni, s parcelnimi 
in drugimi administrativnimi mejami v prostoru.  
 
Slovenija ima sedaj 355 območij, 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. Območja se pretežno prekrivajo, saj je več kot polovica površin, 
predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po 
direktivi o pticah (WFS-ARSO, april 2016). 
 
Približno 71 % slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar je za ca. 15 % več kot je 
evropsko povprečje in kaže v splošnem na njihovo dobro ohranjenost. Kljub temu so bili nekateri tipi 
gozdov, zlasti nižinski poplavni, v preteklosti precej izkrčeni in niso v ugodnem stanu ohranjenosti. 
Od negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 okoli 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi, med njimi 
pa so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih območjih še v ugodnem stanju 
ohranjenosti, pritiski na zmanjševanje ugodnega stanja pa so veliki tako po naravni poti z zaraščanjem 
zaradi opuščanja kmetovanja kot zaradi intenzifikacije njihove rabe. Kmetijska območja z visoko 
naravno vrednostjo so ena pomembnejših možnosti za doseganje večje biološke pestrosti in zaščite 
ogroženih habitatov na posameznih podeželskih območjih. Na splošno jih lahko označimo kot 
značilna območja ekstenzivnega kmetijstva z veliko pestrostjo bioloških vrst in habitatov. 
 
Na območjih Natura je treba v skladu s 7. členom Uredbe o posebnih varstvenih območjih posege in 
dejavnosti načrtovati tako, da se v čim večji možni meri: 
• ohranja razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst; 
• ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 

strukture ter naravne procese in ustrezno rabo; 
• ohranja in izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki 

so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko 
prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali; 

• ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovna 
povezanost, če je ta prekinjena. 

 
Na teh območjih je treba izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom Zakona 
o ohranjanju narave. 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 (Natura 2000 – Biseri slovenske narave, 2015).  
 
1. Stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu Direktive o habitatih 
(92/43/EGS) 
Države članice EU morajo po 17. členu Direktive o habitatih vsakih šest let izdelati poročilo o 
izvajanju ukrepov po tej direktivi. Poročilo vključuje predvsem informacije o ohranitvenih ukrepih iz 
prvega odstavka 6. člena, vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih 
tipov iz priloge I in vrst iz priloge II ter glavne rezultate spremljanja stanja iz 11. člena. Največji del 
poročila obsegajo ocene kazalcev stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov z vseh prilog na območju 
celotne države.  
 
Zadnje poročilo o stanju ohranjenosti vrst in habitatnih tipov je bilo izdelano leta 2013 in obsega 
ocene za 199 vrst in 60 habitatnih tipov. Od tega je v alpski regiji 45 habitatnih tipov in 149 vrst, v 
celinski regiji 39 habitatnih tipov in 178 vrst, v mediteranski regiji pa 5 habitatnih tipov in 4 vrste.  
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Končno stanje ohranjenosti za HT:  
• 43 % vseh HT ima ugodno stanje ohranjenosti 
• 28 % vseh HT je v neugodnem stanju ohranjenosti 
• 28 % vseh HT je v slabem stanju ohranjenosti 
• pri 1 % vseh HT stanja ni bilo možno oceniti 
 
V Sloveniji je najboljše stanje ohranjenosti obalnih in priobalnih habitatnih tipov ter habitatnih tipov 
goličav. Glede na to, da je pritisk na območje obale in morja dokaj velik, se zdi ugodna ocena 
morskih, obalnih in priobalnih habitatnih tipov protislovna. Vendar te ocene temeljijo na dejstvu, da je 
večina območij s temi habitatnimi tipi zavarovanih in je njihovo dobro stanje dolgoročno 
zagotovljeno. Na slabo stanje ohranjenosti habitatnih tipov sladkih voda, travišč ter barij in močvirij 
kažejo pritiski in grožnje, ki so bili opredeljeni med podajanjem posameznih ocen. Med njimi so bile 
najpogostejše aktivnosti človeka povezane s športom in prostim časom, spreminjanjem hidrografskih 
značilnosti območja, odvažanjem peska in proda iz vodotokov, spreminjanjem in opuščanjem rabe 
kmetijskih zemljišč ter naravno sukcesijo. 
 
Končno stanje ohranjenosti za vrste:  
• 29 % vseh vrst ima ugodno stanje ohranjenosti 
• 40 % vseh vrst je v neugodnem stanju ohranjenosti 
• 11 % vseh vrst je v slabem stanju ohranjenosti 
• pri 20 % vseh vrst stanja ni bilo možno oceniti 
 
Več kot polovica vrst ima končno oceno stanja ohranjenosti »neugodno« ali »slabo«. Stanje 
ohranjenosti vrst lahko povežemo s slabim stanjem ohranjenosti habitatnih tipov. V Sloveniji je glede 
na ocene najbolj zaskrbljujoče stanje rakov, dvoživk, plazilcev in členonožcev. Med najpogostejšimi 
grožnjami in pritiski na vrste so spremembe hidrografskih značilnosti, spremembe rabe kmetijskih 
zemljišč, urbanizacija ter onesnaževanje in izsuševanje zemljišč.  
 
2. Ohranitveno stanje vrst v SPA območjih in na ozemlju celotne Slovenije iz Poročila po 12. členu 
Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS) o izvajanju te direktive v obdobju 2005 - 
2007 
 
Države članice EU morajo po 12. členu Direktive o pticah poročati o izvajanju nacionalnih predpisov, 
ki so bili sprejeti na podlagi direktive. Glede na nove usmeritve EU je bila frekvenca poročanja 
zmanjšana in usklajena s ciklom poročanja po 17. členu Direktive o habitatih (namesto 3-letnih ciklov 
so vpeljani 6-letni). Glavni poudarek poročila je na stanju in trendih populacij ptic iz direktive tako na 
območjih Natura 2000 kot na območju cele države. V nadaljevanju povzemamo podatke o stanju vrst 
ptic po osnutku poročila po 12. členu Direktive o pticah, ki je bilo Evropski komisiji oddano 22. aprila 
2014. 
 
Ohranitveno stanje vrst ptic: 
Ohranitveno stanje je bilo v osnutku poročila z leta 2015 ocenjeno za 244 vrst ptic, od tega je bilo za 
19 vrst ptic izdelana ocena za obdobja gnezdenja in prezimovanja.  
 
Stanje ohranjenosti populacij vrst ptic: 
• stanje 18 % populacij vrst se izboljšuje 
• stanje 22 % populacij vrst se slabša 
• stanje 20 % populacij vrst je stabilno 
• stanje 10 % populacij vrst je nestabilno 
• stanje 30 % populacij vrst je neznano 
 
Ugotovljeno je bilo, da se stanje pri 18 % populacij vrst izboljšuje in da je pri 20 % populacij vrst 
stanje stabilno, medtem ko se pri 20 % populacij vrst stanje slabša, pri 10 % populacijah vrst pa je bilo 
stanje ocenjeno kot nestabilno.  
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Najbolj zaskrbljujoče je stanje nekaterih ptic kmetijske krajine. Zaradi intenzifikacije kmetijstva, v 
nekaterih primerih pa tudi opuščanja rabe. Najbolj problematična je intenzifikacija kmetijstva, še zlasti 
zgodnja košnja, pretirano gnojenje, zmanjševanje deleža travnikov in mokrišč, s čimer se krčita obseg 
in kakovost habitatov. To se npr. odraža na upadajočih populacijskih trendih kosca in repaljščice. 
Negativen trend pri populacijah ptic je zabeležen tudi zaradi siromašenja mozaične kulturne krajine 
(npr. izginjanje mejic, grmišč) in izginjanje travniških sadovnjakov. Problematično je tudi zaraščanje 
oziroma opuščanje rabe suhih travnikov, s čimer se zmanjšuje habitat kotorne, rjave cipe in vrtnega 
strnada. Med gozdnimi vrstami ptic izstopa problematika gozdnih kur (gozdni jereb, divji petelin) ter 
belohrbtega in triprstega detla. Ključen vzrok upadanja populacij v primeru navedenih vrst je krčenje 
in fragmentacija habitata. Populacije gozdnih kur upadajo zaradi zaraščanje košenic, planin, gozdnih 
robov, krčenja in degradacije značilnega habitata, neusklajenosti z lovskimi upravljavskimi načrti in 
motenj, ki jih povzročata množični turizem in rekreacija. Upadanje populacij belohrbtega in triprstega 
detla je posledica krčenja habitata, ki ga predstavljajo gozdovi z velikim deležem odmrle lesne mase. 
Neugodno ohranitveno stanje je bilo zabeleženo tudi pri več vrstah, vezanih na sladkovodne habitate 
in mokrišča. Najbolj zaznaven vpliv oziroma posledice so pustile regulacije nižinskih rečnih odsekov 
in njihovih pritokov. Z regulacijo brežin se so se zmanjšale gnezdilne možnosti breguljke in vodomca, 
s spremembo rečne dinamike navadne čigre, rečnega galeba in vodomca, z degradacijo prodišč pa 
malega deževnika in malega martinca. Zaraščanje mrtvic in izsuševanje mokrišč je neugodno vplivalo 
na vrste trstišč.  
 
Zavarovana območja 
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. 
Zavarovana so z državnimi ali občinskimi akti.  
 

Širša: 
Narodni park 

Narodni park (NP) je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi 
ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega 
človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.  
 

Regijski park 

Regijski park (RP) je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli 
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv 
večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.  
 

Krajinski park 

Krajinski park (KP) je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z 
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.  
 
Ožja:  
Strogi naravni rezervat 

Strogi naravni rezervat (SNR) je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov 
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.  
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Naravni rezervat 

Naravni rezervat (NR) je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih 
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z 
uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.  
 

Naravni spomenik 

Naravni spomenik (NS) je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, 
velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. 
 
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).  
 

3.8 Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju 
 
Poročilo predstavlja presojo Akcijskega načrta za obnovljive vire energije na varstvene cilje varovanih 
območij (poglavje 3.1) in ne presoja vplivov na posamezne kvalifikacijske vrste ali HT ampak na 
(kvalifikacijske oziroma ključne) skupine živali ali HT. Presoja sprejemljivosti z vidika vrst in HT 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. 
 

3.9 Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj na ključne 
habitate ali vrste na območju 

 
Ker je Slovenija dežela velike pokrajinske pestrosti, se srečujemo z zelo različnimi naravnimi pojavi. 
Med ekstremne naravne pojave, ki lahko negativno vplivajo na ključne habitate in vrste na varovanih 
območjih narave štejemo: poplave, usade, zemeljske plazove, podore, žled, točo, vetrolome, pozebo, 
sušo, požare ter presihanje vode v presihajočih jezerih in poljih. Prikaz posameznih območij na 
ozemlju Sloveniji, ki so lahko prizadeta zaradi naravnih pojavov, so prikazana na spodnjih slikah.  
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Slika 16: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč (Orožen Adamič, 2005) 
 

 

Slika 17: Prikaz poplavnih, erozijskih, labilnih območij, itd., ki pogojujejo omejeno rabo prostora 
(Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja) 
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Poglavje v nadaljevanju je povzeto po Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 44/02). 
 
Poplave 
Na vseh petih porečjih v Sloveniji se manjše poplave dogajajo vsako leto. Za Slovenijo so značilni 
štirje tipi poplav: nižinske in hudourniške poplave, poplave na kraških poljih in poplave morja. 
Poplavno ogroženih je prek 300 000 ha površin, največ je ozkih dolinskih tal vzdolž hudourniških 
grap. Večje in obsežnejše poplave lahko pričakujemo na 94 000 ha površin. Najobsežnejša poplavna 
območja so v nižinsko-ravninskih predelih severovzhodne in subpanonske Slovenije ter v predalpskih 
dolinah in kotlinah, ki odmakajo šavrinsko gričevje in hribovje. Najnižje obrečne ravnice ob Ledavi, 
Muri in Ščavnici prekrivajo obsežna poplavna območja. Prav tako je Drava pod Mariborom obdana s 
prostranim poplavnim svetom, na široko poplavljajo kmetijsko zemljo tudi vsi njeni pritoki, še zlasti 
Pesnica, Polskava in Dravinja. Vzhodna in osrednja Dolenjska z Belo krajino imata več manjših 
poplavnih območij ob Kolpi, Krki, Temenici, Mirni in ob njihovih pritokih. Ljubljansko barje, ki je na 
meji med alpskim in dinarskim gorskim sistemom, je najobsežnejše poplavno območje. Katastrofalne 
poplave ogrožajo južni del Ljubljane ter del Celja, Laškega, Krškega, Slovenj Gradca, Murske Sobote, 
Železnikov, Škofje Loke, Litije, Grosuplja, Kočevja in mnoga druga naselja. Analize statističnih 
podatkov kažejo trend povečevanja pretokov voda na slovenskih rekah, zato mnogi dosedanji ukrepi 
za zaščito pred visokimi vodami ne ustrezajo več, zaradi česar se povečuje poplavna ogroženost. 
 
Zemeljski plazovi, usadi, podori 
V Sloveniji je plazenje tal zelo pogosto, dogaja se na približno eni tretjini njenega ozemlja. Razlikuje 
se glede na hitrost in globino. Plazovite površine sestavljajo labilna in pogojno stabilna zemljišča, ki 
običajno plazijo ob veliki namočenosti tal ali zaradi neustreznih posegov v prostor, ki porušijo 
obstoječe ravnovesje zemljin. V Sloveniji najdemo zemeljske plazove skoraj povsod, razen na 
območju primorskega in dolenjskega krasa. Ne pojavljajo se v pretežnem območju karbonatnih 
alpsko-dinarskih grebenov in na planotah. Prav tako tudi ne v debelozrnatih prodnatih in morenskih 
nanosih v dolinah Soče, Save, Savinje, Drave in Mure. Najbolj pogosti so zemeljski plazovi v 
permokarbonskih, glinastih in grafitoidnih skrilavcih v osrednjih Karavankah od Rateč do Jezerskega, 
v Posavskem hribovju od Kresnic do Sevnice, med Kočevjem in Brodom na Kolpi in tudi v 
škofjeloškem hribovju do Idrije. Tudi v paleozojskih glinastografitnih in sljudastokloridnih skrilavcih 
Jezerskega in okoli Črne na Koroškem so pogosti nevarni plazovi. Prav tako so lahko veliki in nevarni 
plazovi na staroterciarnem flišu na območju od Solkana do Razdrtega in od Črnega Kala do Rakitovca 
v Istri. Zelo nevarni so tudi plazovi v oligocenski sivici na Gorenjskem, v Posavskem hribovju, v 
Celjski kotlini in okrog Ormoža ter plazovi v miocenskih in panonskih glinah, ki so v okolici 
Kamnika, na severnem vznožju Gorjancev, okoli Krškega, Podčetrtka, Tuhinjske doline ter Goričkega, 
Haloz, Dravinjskih in Slovenskih goric. V Sloveniji so pogosti tudi kamniti plazovi, med katerimi so 
najnevarnejši skalni podori. Usadov je največ v vzhodni in severovzhodni Sloveniji. Za subpanonske 
usade je značilno, da so preperelinski in trgajo predvsem preperelino, včasih le pedološko odejo ali 
celo samo travno rušo. Usadi se najraje trgajo na travnikih in sadovnjakih, med katerimi so njive in 
vinogradi, od koder se steka več padavinske vode, kar travna pobočja dodatno obteži. Gospodarjenje 
oziroma izraba zemljiških površin na ogroženih območjih je seveda možna, vendar le pod določenimi 
pogoji. 
 
Erozija 
Dosedanje raziskave so pokazale, da se erozijski procesi v Sloveniji odvijajo na skoraj 9000 km2 ali na 
44 % njene površine. Nad 4000 km2 teh površin je na hudourniških območjih, ki jih brazda nad 10 000 
hudourniških strug. Na teh površinah je spiranje in odplavljanje erozijskega materiala ter zasipavanje 
rodovitnih zemljišč z jalovimi naplavinami večje, od obnove rodovitnih tal. Zaradi erozije je močno 
prizadetih okoli 30 000 ha površin, od tega odpade tretjina vseh površin na odprta žarišča globinske ali 
bočne erozije ter na območja udorov in usadov. 
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Suša 
Suša je v širšem pomenu besede dalj časa trajajoče pomanjkanje vode, do katerega pride iz različnih 
vzrokov. Na podlagi analiz podatkov za obdobje od 1961 do 1999 leta, je mogoče z zanesljivostjo 
trditi, da so v pretežnem delu Slovenije padavine v vegetacijskem obdobju dobro razporejene. 
Pomanjkanje dežja za kmetijske rastline v vegetacijskem obdobju je prisotno le v Primorju in v 
Prekmurju. Pojavljajo se poznopoletne relativne suše in poznozimske oziroma zgodnjepomladanske 
suše. V naravnem okolju v Sloveniji so suše izjemno redke, drugače pa je pri kulturnih rastlinah, še 
posebno tam, kjer je izbor kulture neustrezen glede na kamninsko osnovo, vrsto in debelino prsti ter 
splošne padavinske razmere. Vse suše so povezane z razširitvijo subtropskih anticiklonov nad 
Sredozemljem in južno Evropo, pomanjkanje padavin pa še stopnjujejo severni fenski vetrovi, ko na 
severni strani Alp dežuje ali sneži, na južni strani pa pihajo suhi in topli vetrovi. 
 
Pozeba 
Pojem pozeba označuje poškodbe na rastlinah, ki jih povzročijo nizke temperature zraka. Nizke 
temperature zraka ne poškodujejo vseh rastlin in rastlinskih organov enako, saj so poškodbe odvisne 
od odpornosti posamezne rastline, ki je genetska, deloma pa pridobljena z utrjevanjem.  
 
Za Slovenijo so značilne spomladanske ohladitve, ki jih navadno povzroči vdor hladnega zraka s 
severa ali vzhoda. Ohladitve advekcijsko-radiacijskega značaja so najbolj nevarne, saj ob vdoru 
hladnega zraka ponoči, ko se nebo zjasni, sledi še močno radiacijsko ohlajanje. Take vrste ohladitve so 
za odpirajoče brste sadnega drevja po navadi najbolj usodne, saj temperatura v prizemnih plasteh 
ozračja še lahko pade več stopinj pod ničlo. Ohladitve je možno pričakovati ves mesec april. Nizke 
temperature zraka v tem času lahko poškodujejo ali celo povsem uničijo pridelek. 
 
Žled 
Žled nastane kot ledena obloga na predmetih ob primrzovanju podhlajenih vodnih kapljic, ko je 
temperatura vode nižja od ledišča, ali ob primrzovanju nepodhlajenih vodnih kapljic na zelo hladnih 
predmetih. Pojavlja se pozimi, predvsem ob odjugah pri prehodu toplih front. Žled povzroča največjo 
škodo na drevju ter na električnih in telefonskih napeljavah. V Sloveniji nastaja žled ob srečanju 
hladnih severozahodnih zračnih gmot, ki se gibljejo pri tleh, ter toplejših vlažnih zračnih gmot, ki v 
višinah dotekajo z jugozahoda, zato je značilen predvsem za jugozahodno Slovenijo. Najbolj je 
razširjen na visokem krasu in njegovem obrobju, bodisi na celinski ali primorski strani. Žled se 
pojavlja tudi v kotlinah, kjer se zadržuje hladni zrak. V Sloveniji najpogosteje prizadene Brkine, 
Senožeško hribovje z Vremščico, Zgornjo Pivko, vznožja in pobočja visokega krasa, Snežnik, 
Javornik, Hrušico, Nanos, Trnovski gozd in Čičarijo. 
 
Požari 
Požari v naravi so najpogostejši spomladi, ko ljudje po čiščenju travnikov in njiv požigajo odpadke. 
Površine takrat še niso ozelenele in so suhe, še posebej, če je bila zima suha in topla. Poleti so požari 
najpogostejši avgusta. Okoli 33 % požarov se razširi z odprtih kurišč, največkrat jih razpiha veter. 
Zaradi samovžigov nastane le 3,4 % požarov. Pri 24 % vseh požarov vzrok ni pojasnjen, pri gozdnih 
požarih pa vzrok ni znan v 55 % vseh primerov. Najnevarnejši so vršni požari, ki prizadenejo drevesa 
od tal do vrha krošnje. Poleg izgube lesne mase so okrnjene ali v celoti izgubljene ekološke, socialne 
in gospodarske funkcije gozda. Sestoje, ki jih je poškodoval vršni požar, je treba posekati in obnoviti. 
Na požarišču se obnavlja predvsem pionirsko, ekonomsko manjvredno rastje, s požarom opustošena 
tla pa ogrožajo še druge oblike degradacije. V Sloveniji so požarno najbolj ogroženi gozdovi v 
submediteranskem delu države. Število požarov je največje februarja, marca, julija in avgusta. Največ 
požarov je na sežanskem gozdnogospodarskem območju, ki zajema Kras, obalni in priobalni del ter 
slovensko Istro. Gozdarska stroka lahko z gojenjem gozdov, ki so manj občutljivi za gozdne požare, 
zmanjša njihovo požarno ogroženost (predvsem z zagotavljanjem večjega deleža listavcev v 
gozdovih). Sonaravno preoblikovanje gozdov v smislu uvajanja za ogenj manj občutljivih gozdnih 
sestojev se postopno izvaja, vendar poteka zelo počasi. 
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4 PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESOJI  

4.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov posega v naravo na 
varstvene cilje posameznih varovanih območij in njihovo celovitost ter 
povezanost, vključno s kumulativnimi vplivi  

 
Presoja je za celotno območje Republike Slovenije izdelana po posameznih tehnologijah. Natančneje 
presojani posegi so: vetrne elektrarne in hidroelektrarne. Za ta območja so v poročilu predlagane 
usmeritve/omilitveni ukrepi, ki naj se upoštevajo pri načrtovanju. Celovita presoja sprejemljivosti za 
posamezne ukrepe v AN OVE 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.  
 
1. Tehnologije OVE za električno energijo 
 
HIDROENERGIJA 
 
Hidroelektrarne imajo negativen vpliv na varovana območja predvsem zaradi: izgub habitatov 
kvalifikacijskih vrst in habitatnih tipov, prekinitve migracijskih poti zaradi ovir v strugi vodotokov, 
spremembe prodonosnosti, poslabšanja kemijskega stanja vode, sprememb v režimu vodnega toka in 
sprememb v dinamiki poplavljanja.  
 

� Hidroelektrarne nad 10 MW 
 

Izgradnja/prenova in obratovanje HE lahko povzroči obsežen neposreden in posreden vpliv na vodne 
in obvodne ekosisteme ter populacije kvalifikacijskih in ključnih vrst ter 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 
kvalifikacijskih vrst 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. Ojezeritev lahko povzroči trajno izgubo pomembnih vodnih 
habitatov kvalifikacijskih živalskih in rastlinskih vrst ter večjih površin kvalifikacijskih 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 
upočasnjenega vodnega toka oziroma daljšega zadrževalnega časa vode se poveča verjetnost 
evtrofikacije z vsemi možnimi negativnimi posledicami 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.  
 
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 kvalifikacijske vrste ptic, plazilcev, dvoživk, kačjih pastirjev, hroščev, mehkužcev, rakov 
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in sesalcev. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih habitatov se lahko zmanjša gostota 
posameznih populacij, možno je tudi 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 in s tem kvalifikacijskih habitatnih tipov.  
 
Akumulacija poleg fizičnega uničenja vodnih in obvodnih habitatov lahko, zaradi spremembe nivoja 
podzemne vode, predstavlja veliko nevarnost za kvalifikacijske habitatne tipe (npr. suhe nižinske 
travnike) tudi 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 kvalifikacijske živalske in 
rastlinske vrste ter habitatne tipe tudi ostale ureditve, ki so potrebne za obratovanje HE (npr. 
rekonstrukcija cest, izgradnja daljnovodov, protipoplavni ukrepi) in ureditve območja ob akumulaciji 
(npr. rekreacijske poti, športna raba vodnih površin ipd.).  
 
Natančna presoja vplivov HE nad 10 MW je bila za nekatere HE že izvedena, kot je razvidno iz 
poglavja spodaj, v katerem so opisani specifični vplivi HE. Za ostale HE nad 10 MW bo presoja 
izdelana v nadaljevanju postopka, in sicer v sklopu celovite presoje sprejemljivosti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega, vendar je možno, da bodo potrebni obsežni omilitveni ukrepi. V 
primeru, da bodo za zmanjšanje posledic potrebna nadomeščanja naravnih habitatov, bodo vplivi 
bistveni. V tem primeru bo potrebno nadomestne habitate opredeliti kot izravnalne 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. 
 
Specifični vplivi HE 
 
OPOZORILO: V nadaljevanju izpostavljamo specifične vplive po predvidenih posegih. 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. 

 
Prenova HE na reki Dravi 
− HE Formin 
Predvidena je prenova HE – povečanje moči v okviru sedanjih gabaritov objektov. Poseganja v strugo 
vodotokov ne bo.  
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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) 
 
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. 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. 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 
− 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  
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Vzdolž srednje Save se pojavljajo kvalifikacijski HT ter kvalifikacijske in ključne živalske ter 
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 lahko trajno degradira/uniči ta območja ali prizadene 
njihove vitalne dele. Pri izvedbi posega je treba upoštevati varstvene režime Odloka o razglasitvi 
naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 
 
Posebno pozornost je treba nameniti načrtovanju posegov na območju POO Reber – borovja (med 
HE Ponoviče in HE Renke oz. 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  
− 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.  
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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 
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 
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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. 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. 
 
Potencialna energetska raba reke Mure 

Na območju reke Mure je v izdelavi državni prostorski načrt za hidroelektrarno Hrastje Mota. 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. 
 
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 izrabe 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 
 
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 Dodatku za varovana območja 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.  
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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 izrabe 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 
izrabe Mure je pričakovati neposredni in daljinski vpliv na biodiverziteto v Muri in pritokih (predvsem 
na ribe, piškurje, rake). 
 
Natančnejših vplivov na varovana območja 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 HE 

− HE Moste 2, 3 
 
V primeru izvedbe obnove in doinstalacije HE Moste za zagotovitev 27 MW na način, kot je to 
opisano v Okoljskem poročilu, 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 

 
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. 
 
V primeru izvedbe posegov v obsegu, kot so navedeni v Okoljskem poročilu, bi to pomenilo 
poseganje v naravna spomenika Povirje pri Piškovici in Povirje v Berju pri Zasipu, ki 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.  
 
Izvedba obnove in doinstalacije HE Moste za zagotovitev 27 MW na način, kot je to opisano v 
Okoljskem poročilu, bi verjetno imela obsežen negativen vpliv na varovana območja. 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 
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zmanjšanje posledic potrebna nadomeščanja naravnih habitatov, bodo vplivi bistveni, kot je to 
podrobneje opisano na začetku poglavja, v katerem so opisani vplivi HE nad 10 MW.  
 

� 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 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 doseganje ciljev za varovana območja, hkrati pa prispevala tudi k 
doseganju ciljev AN OVE.  
 
Za potrebe posodobitve AN OVE je bila izdelana Analiza omejitev umeščanja malih hidroelektrarn 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 Natura 2000 območja in zavarovana območja. Ugotovljeno je bilo, da je 227 
obstoječih mHE od skupno 697-tih lociranih na Natura 2000 območjih in 86 na zavarovanih območjih. 
Štiri obstoječe mHE se nahajajo na območju, kjer je s predpisom o zavarovanju prepovedano 
hidroenergetsko izkoriščanje. Ena mHE je locirana na zavarovanem območju Bistra – Galetov izvir 
(ID 4068), dve na zavarovanem območju Soča (reka) (ID 196) in ena na ZO Naravni spomenik Dolina 
Triglavskih jezer (ID 158).  
 
376 od skupno 1213-tih projektno že opredeljenih potencialnih novih mHE ali obstoječih pregrad se 
nahaja na Natura 2000 območjih in 153 na zavarovanih območjih. Od tega se jih 39 nahaja na 
zavarovanih območjih, kjer je s predpisi prepovedano umeščanje mHE.  
 
Delež lokacij mHE v varovanih območjih narave je razviden tudi iz tabele spodaj. 
 
Tabela 6: Delež lokacij obstoječih in potencialnih novih mHE v Natura 2000 območjih in zavarovanih 
območjih (Analiza omejitev umeščanja…, Aquarius d.o.o. Ljubljana, avgust 2015) 
 Natura 2000 Zavarovana območja 
Obstoječe mHE 32,6 % 12,3 % 
Projektno že opredeljene potencialne nove 
mHE in obstoječe pregrade 

31,0 % < 0,1 % 

 
Skupen vpliv izkoriščanja energije vode na varovana območja ocenjujemo kot nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C13), pod pogojem, da se v fazi načrtovanja in sprejemanja DPN 
upošteva vse potrebne ukrepe, ki bodo zagotovili doseganje okoljskih ciljev varovanih območij. 

                                                      
 
13 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 
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SONČNA ENERGIJA 
 
Možne negativne vplive pričakujemo v primeru, da bi se solarni sistemi nameščali na nepozidana 
zemljišča na varovanih območjih (trajen in neposreden vpliv). Umeščanje solarnih sistemov na 
varovana območja pomeni trajno izgubo habitata kvalifikacijskih ali ključnih vrst ter 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) (trajen in neposreden vpliv). Negativnim 
vplivom se je možno izogniti z montažo infrastrukture na obstoječe objekte, na degradirana območja 
in na območja z zmanjšano naravovarstveno vrednostjo. Vpliv sončnih elektrarn na okoljski cilj 
ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
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. 
 
Škodljivi učinki vetrnih elektrarn se lahko kažejo predvsem na kvalifikacijske vrste ptic, netopirje in 
velike zveri (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. Zaradi potencialnih negativnih vplivov postavitve 
vetrnih elektrarn na ptice, netopirje in velike zveri je pomembna pravilna izbira lokacije, 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…, 2011). 
 
V nadaljevanju so opisani vplivi za potencialna območja VE, ki so jasno začrtana v okviru AN OVE. 
Območje neposrednega in daljinskega vpliva VE je določeno 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), 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). 
 
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 

                                                                                                                                                                      
 
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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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. 

− 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 7: Pregled možnih vplivov na netopirje (Smernice EU za razvoj vetrne energije…, 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 



Dodatek za varovana območja za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020  
 
 

                                                             Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                       52 

populacijami. Degradacija gozdnega prostora pomeni v prvi vrsti povečan pritisk živali na bolj 
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. 
 
 
Specifični vplivi 
 
V nadaljevanju je predstavljen pregled poseganj potencialnih območij VE, ki so jasno začrtana v 
okviru AN OVE, v varovana območja. Območje neposrednega in daljinskega vpliva VE je določeno 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), 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 problematične zaradi ogroženih in zavarovanih vrst ptic. 

 
Tabela 8: Pregled poseganja potencialnih območij VE v varovana območja 
Št. Potencialno 

območje VE 
Natura 2000 Kvalifikacijska 

vrsta/HT* 
Zavarovana območja 

1 Porezen – 
Podbrdo  

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POV Julijci  

Neposredni vpliv: 

kotorna 
planinski orel 
črna žolna 
sokol selec 
slegur 
pivka 
ruševec 
pogorelček 
 
Daljinski vpliv: 

planinski orel 
sokol selec 

Neposredni vpliv: 

- naravni spomenik Kuk: rastišče 
kratkodlakave popkorese 

- naravni spomenik Cerkno - 
soteska potoka Zapoška 

 

Daljinski vpliv: 

- naravni spomenik Porezen - 
Porezen v območju občine 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 

Daljinski vpliv: 

POO Cerkno-Zakriž  
Daljinski vpliv: 

mali podkovnjak 
 

Neposredni vpliv: 

POO Znojile  
Neposredni vpliv: 

Karbonatna skalnata 
pobočja z vegetacijo 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000 Kvalifikacijska 
vrsta/HT* 

Zavarovana območja 

skalnih razpok (nad 
gozdno mejo) 
 

Daljinski vpliv: 

/ 
Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Podbrdo – 
skalovje  

/ 
 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Porezen  

Neposredni vpliv: 

v primeru, da so nad 
gozdno mejo: 
Nižinske in montanske 
do alpinske hidrofilne 
robne združbe z 
visokim steblikovjem 
 
Daljinski vpliv: 

/ 
Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Idrijca s pritoki  
 

/ 
 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Slatnik  
 

/ 
 

2 Rogatec - 
Črnivec - 
Ojstri vrh  

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POV Grintovci  

Neposredni vpliv: 

planinski orel 
črna žolna 
triprsti detel 
divji petelin 
 
Daljinski vpliv: 

planinski orel 
sokol selec 

Neposredni in daljinski vpliv: 

- naravni spomenik Slap Cuc 
 
Daljinski vpliv: 

- naravni spomenik Slap Cuc 
- naravni spomenik Žvepleni 
studenec pri Riherju 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Dreta  
 

/ 
 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Menina  

Neposredni in daljinski 

vpliv: 

mali podkovnjak 
 

Daljinski vpliv: 

POO Lučnica  
/ 

3 Špitalič - 
Trojane – 
Motnik  

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Bolska  

/ Daljinski vpliv: 

- naravni spomenik Lipa na 
prelazu Lipa 

 Daljinski vpliv: 

POO Menina  
Daljinski vpliv: 

mali podkovnjak 

4 Mrzlica  Daljinski vpliv: 

POV Posavski 
hribovje  

Daljinski vpliv: 

planinski orel 
sokol selec 

Neposredni vpliv: 

- Krajinski park Mrzlica 
 

Daljinski vpliv: 

- Krajinski park Mrzlica 
- naravni spomenik Guzejeva 

Daljinski vpliv: 

POO Mrzlica  
 

/ 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000 Kvalifikacijska 
vrsta/HT* 

Zavarovana območja 

Daljinski vpliv: 

POO Bistrica pri 
Libojah  
 

/ bukev na Gozdniku 
 

5 Golte  Daljinski vpliv: 

POV Grintovci  
Daljinski vpliv: 

planinski orel 
sokol selec 

Daljinski vpliv: 

- krajinski park Golte 
- naravni rezervat Greben 

Smrekovec-Komen 
- naravni spomenik Ledenica na 

Golteh 
 

Daljinski vpliv: 

POO Smrekovško 
pogorje 

/ 
 

6 Črni vrh - 
Zaloška 
planina 

Daljinski vpliv: 

POV Pohorje  
Daljinski vpliv: 

planinski orel 
črna štorklja 

/ 

Daljinski vpliv: 

POO Pohorje  
/ 

7 Velika gora Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POV Kočevsko  

Neposredni vpliv: 

koconogi čuk 
gozdni jereb 
črna žolna  
mali skovik 
vijeglavka 
rjavi srakoper 
sršenar 
pivka 
triprsti detel 
divji petelin  
kozača 
 

Daljinski vpliv: 

sršenar 

/ 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Kočevsko  

Neposredni vpliv: 

Polnaravna suha 
travišča in grmiščne 
faze na karbonatnih 
tleh (Festuco-

Brometalia) 

(*pomembna rastišča 
kukavičevk) 
širokouhi netopir 
veliki navadni netopir 
mali podkovnjak 
rjavi medved 
volk 
navadni ris 
 
Daljinski vpliv: 

širokouhi netopir 
veliki navadni netopir 
mali podkovnjak 

8 Novokrajski 
vrhi 

Daljinski vpliv: 

POV Dolina Reke 
/ Daljinski vpliv: 

- naravni spomenik Drevje pri 
cerkvici v Sušaku Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Sušački, 
Smrdejski in Fabski 
potok 

/ 
 



Dodatek za varovana območja za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020  
 
 

                                                             Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                       55 

Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000 Kvalifikacijska 
vrsta/HT* 

Zavarovana območja 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Zabiče 

/ 

Daljinski vpliv: 

POO Reka 

Daljinski vpliv: 

dolgokrili netopir 
9 Hrpelje – 

Slope - Mrše 
Daljinski vpliv: 

POV Kras 
Daljinski vpliv: 

sršenar 
beloglavi jastreb 
kačar 

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 

Daljinski vpliv: 

POO Kras 

Daljinski vpliv: 

dolgokrili netopir 
ostrouhi netopir 
 

10 Senožeška 
Brda  

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POV Kras 

Neposredni vpliv: 

hribski škrjanec  
kačar 
beloglavi jastreb 
sršenar 
rjavi srakoper 
smrdokavra 
rjava cipa 
vrtni strnad 
poljski škrjanec 
veliki strnad 
velika uharica 
podhujka 
 
Daljinski vpliv: 

planinski orel 
kačar 
beloglavi jastreb 
sršenar 
sokol selec 

Daljinski vpliv: 

- naravni spomenik Vremščica – 
vrh in 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 

 

Daljinski vpliv: 

POV Vipavski rob 
Daljinski vpliv: 

kačar 
planinski orel 
sršenar 
beloglavi jastreb 
sokol selec 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Slavinski 
Ravnik 

/ 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Dolina Vipave 

/ 

Neposredni in 

daljinski vpliv: 

POO Vrhe nad Rašo 

/ 

Daljinski vpliv: 

POO Kras 

Daljinski vpliv: 

dolgokrili netopir 
ostrouhi netopir 

Daljinski vpliv: Daljinski vpliv: 
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Št. Potencialno 
območje VE 

Natura 2000 Kvalifikacijska 
vrsta/HT* 

Zavarovana območja 

POO Trnovski gozd - 
Nanos 

širokouhi netopir 
veliki navadni netopir 
dolgokrili netopir 

11 Grgar – 
Trnovo 

Daljinski vpliv: 
POV Banjšice 

Daljinski vpliv: 
planinski orel 
beloglavi jastreb 
sršenar 

Daljinski vpliv: 

- Ravnica, Vaške lipe 
 

Daljinski vpliv: 

POO Trnovski gozd - 
Nanos 

Daljinski vpliv: 

dolgokrili netopir 
širokouhi netopir 
veliki navadni netopir 

12 Banjščice – 
Lokovec 

Daljinski vpliv: 
POV Banjšice 

Daljinski vpliv: 

planinski orel 
beloglavi jastreb 
sršenar 

Daljinski vpliv: 

- Banjšice, Roupa – stopnjasto 
brezno 

- Banjšice, Brezno na Vodicah 
- Lokovec, Brezno na Levpah 
 

Daljinski vpliv: 
POO Banjšice - 
travišča 

/ 
 

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 tiste kvalifikacijske vrste in 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 imajo cono vrste ali HT14 na vplivnem območju, in sicer: 
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  
 
Prikaz varovanih območij in potencialnih območij za vetrne elektrarne je v prilogi 2. 
 
Vpliv vetrnih elektrarn na doseganje cilja ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov (ocena C). 
 
BIOMASA 
 
V primeru poseganja v biomaso gozdov na varovanih območjih je možen negativen vpliv na gozdne 
kvalifikacijske in ključne vrste ter habitatne tipe.  
 
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 

                                                      
 
14 Cone vrst in habitatnih tipov, dostopne na internetni strani ZRSVN od 15. 1. 2015 
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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 varovana območja nebistven (ocena B). 
 
 
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. Ob neupoštevanju omilitvenih 
ukrepov so lahko vplivi na doseganje okoljskih ciljev bistveni (ocena C). 
 
Sončna energija 
Negativnih vplivov na doseganje ciljev za varovana območja ne pričakujemo (ocena A). 
 
Biomasa 
Les je najpomembnejša surovina, ki ga AN OVE predvideva kot vir biomase. Poseganje v gozd na 
neustrezen način lahko privede do trajnih izgub habitatov kvalifikacijskih in ključnih vrst ter 
habitatnih tipov. 
 
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 varovana območja nebistven (ocena B). 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
Vplivov na doseganje varstvenih ciljev zaradi pridobivanja energije iz toplotnih črpalk ne pričakujemo 
(ocena A). 
 
Skupen vpliv tehnologij OVE za pridobivanje toplote in hladu na varstvene cilje ocenjujemo kot 
nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). 
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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 varstvenih ciljev ne pričakujemo (ocena A). 
 
 
4. Splošni ukrepi  
 
Vplivov na doseganje varstvenih ciljev ne pričakujemo (ocena A). 
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4.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba 
preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve  

  
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 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 
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 
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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.  
 
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. 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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4.3 Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih 
omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa  

 
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 posege. 
 
Ob podeljevanju in podaljševanju koncesij 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 sta odgovorna Sektor za upravljanje voda (MOP) in Direktorat za 
energijo. 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; 
− 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; 
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− 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 umestite 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.  

− HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na celovitost in povezanost varovanih 
območij.  

− 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. 
− Začasen ali trajen ukrep za ohranjanje populacij avtohtonih ribjih vrst na območju novih 

akumulacij je tudi njihova umetna vzreja in vlaganje rib v prizadete vodotoke. 
− Na območjih kvalifikacijskih 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.  
− 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). 
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− 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 

 
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 izrabe 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, zagotavljanju ugodnega stanja ogroženih vrst in habitatov 
in ob odpravi posledic obstoječega obremenjevanja okolja. V največji možni meri naj se posegi 
načrtujejo izven kvalifikacijskih habitatnih tipov in habitatov 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). 
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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 
srednji Savi od Jevnice do Suhadol: 
− V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadol bodo lahko uničene 

obsežne površine kvalifikacijskih 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. 
 
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.  
 
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. 
− Na odseku med Medvodami in sotočjem Save z Ljubljanico je treba ohraniti habitat sulca (POO 

Sava Medvode–Kresnice in POO Ljubljanica–Gradaščica–Mali Graben). Učinkoviti omilitveni 
ukrepi, s katerimi bi lahko ohranili habitat sulca v Savi in povezanost Natura 2000 območij, so 
možni le ob posebnih tehničnih rešitvah. Pri načrtovanju je treba zagotoviti minimalno (zadostno) 
hitrost vodnega toka, ki predstavlja tej vrsti enega od osnovnih življenjskih pogojev, omogočiti 
popolno prehodnost jezovnih zgradb in izlivnih delov pritokov ob vseh hidroloških razmerah ter s 
skrbnim načrtovanjem preprečiti možnost doseganja previsokih temperatur vode v poletnem času 
v vseh slojih. 

 
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. Natančno presojo je treba opraviti v sklopu celovite 
presoje sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana (DPN), 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 
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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. 

 
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. 
 
Usmeritve 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 zavarovanih območjih, 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. 
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− 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. 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 izrabo, 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 locirana 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 tista zavarovana območja, kjer je tovrsten poseg v nasprotju z 
varstvenim režimom in cilji zavarovanega območja. 
 
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 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 
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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. 

 
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 
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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 ARSO – Urad za upravljanje z vodami. 

 
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. 

 
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, ključna za ohranjanje dobrega stanja kvalifikacijskih vrst in habitatnih, 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 (DPN, OPN, OPPN) 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 in POV območja. 
 
Za potrebe umeščanja v prostor je za potencialna območja VE treba 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. 
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Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je treba v okviru celovite presoje vplivov na okolje 
presoditi vpliv posameznih stojišč na kvalifikacijske in ključne vrste 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 prednostnih vrst in HT 
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, 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 
območja 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. 
 
Vetrnice 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.). 
Ustrezen način naj predlaga strokovnjak za posamezno skupino. 
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Specifični omilitveni ukrepi za potencialna območja VE: 
Specifični omilitveni ukrepi so povzeti po Celovitem pregledu 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 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 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), 

− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti kvalifikacijskih vrst 
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). 

 
3. Omilitveni ukrepi za območje Špitalič - Trojane - Motnik: 
− posege naj se načrtuje izven POO Bolska (ID.št. SI3000361); 
− evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti kvalifikacijskih vrst 

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

4. Omilitveni ukrepi za območje Mrzlica: 
− 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 reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so 
grebeni, slemena, vrhovi, planje itd. 

 
5. Omilitveni ukrepi za območje Golte: 
− 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 reliefno in vizualno izpostavljenih delov prostora, kot so 

grebeni, slemena, vrhovi, planje itd. 
 
6. Omilitveni ukrepi za območje Črni vrh - Zaloška planina: 
− raziskati je treba vpliv na planinskega orla - 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; 
− 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: 
− razišče naj se vpliv na kvalifikacijsko vrsto ptice 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). 
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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); 

− 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. 
 

9. Omilitveni ukrepi za območje Hrpelje-Slope-Mrše: 
− 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; 

− podrobneje naj se preveri sprejemljivost izvedljivih stojišč z vidika varovanja občutljivih vrst: 
zlasti kačarja, sršenarja, in beloglavega jastreba. 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); 

− vetrnic naj se ne načrtuje na območju vhodov v zavarovane 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. 

 
10. Omilitveni ukrepi za območje Senožeška Brda: 
− 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. 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). 
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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 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 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); 
− 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 Sektor za upravljanje voda (MOP), v 
časi izdaje vodnih dovoljenj. 
 
Sončna energija 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
Biomasa 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 
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Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
 
3. Tehnologije OVE v prometu 
 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
 
4. Splošni ukrepi  
 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 



Dodatek za varovana območja za Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020  
 
 

                                                             Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                       75 

4.4 Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba 
nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih 
omilitvenih ukrepov 

 
V poročilu so opredeljene usmeritve oz. omilitveni ukrepi za umeščanje v prostor. Presojan je Akcijski 
načrt, zato tabela opredeljena s Pravilnikom ni relevantna. Za vse ukrepe velja upoštevanje spodaj 
navedenega. Natančneje so nosilci izvedbe ukrepov navedeni v prejšnjem poglavju. 
 
Za upoštevanje usmeritev in omilitvenih ukrepov je odgovoren investitor in pripravljalec 
prostorskega akta, preverja pa jih v času celovite presoje vplivov na okolje izdelovalec Dodatka za 
varovana območja, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje in ZRSVN. 
 

4.5 Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za 
ohranjanje narave, ki lahko vpliva na bodoče stanje območja 

 
Na območju Slovenije je 46 predlaganih zavarovanih območij, ki skupaj obsegajo 541.108,6 ha, kar je 
26,7 % površine Slovenije. Od tega je 29 območij, predlaganih za krajinski park; 10 območij, 
predlaganih za naravni spomenik ter 7 območij, predlaganih za regijski park. 
 

 
Slika 18: Območja, predlagana za zavarovanje na območju Slovenije (vir podlage: ARSO, 2006) 
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5 NAVEDBA O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE 
PRIDOBITVE IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA 
VPLIVA IN PRESOJ 
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Harbusch, Park, Micevski, Minderman, 2014. Guidelines for consideration of bats in wind farm 
projects, Revision 2014, Eurobats, publication series no. 6. 

− Scottish Natural Heritage, 2014. Guidance: Recommended bird survey methods to inform impact 
assessment of onshore wind farms, May 2014. 

− Smernice EU za razvoj vetrne energije v skladu z naravovarstveno zakonodajo EU, Evropska 
komisija, 2011 

− Spletna objektna storitev (WFS), Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija RS za okolje, 
http://gis.arso.gov.si/geoportal/catalog/main/home.page (4. maj 2015) 

− Splošne smernice za uporabo malih hidroelektrarn v alpskih regijah. Alpska konvencija. Platforma 
za upravljanje voda v Alpah, 2011 
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− Sustainable Hydropower Development in the Danube Basin – Guiding Principles, International 
Commission for the Protection of the Danube River (ICPDR), 2013 

− Varovalni gozdovi in gozdni rezervati, 
http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdni_rezervati/index.html (21. 
oktober 2013) 

− Veenvliet, J. (2012). Analiza doseganja ciljev Strategije ohranjanja biotske raznovrstnosti v 
Sloveniji. Končno poročilo. Nova vas: Zavod Symbiosis. Naročnik: Ministrstvo za okolje in 
prostor. 

− Zabric D. 2008. Stanje in varstvo sulca (Hucho hucho) v Sloveniji, ZZRS, Ljubljana 
− Zavod za gozdove Slovenije, Splošni podatki in dejstva o gozdovih v Sloveniji, 

http://www.zgs.si/slo/gozdovi_slovenije/o_gozdovih_slovenije/gozdnatost_in_pestrost/index.html, 
maj 2015 

− Zavod za ribištvo Slovenije. 2008. Stanje in varstvo podusti (Chondrostoma nasus) v Sloveniji. 
Ljubljana  

− Zavod za ribištvo Slovenije. 2008a. Stanje in varstvo sulca (Hucho hucho) v Sloveniji. Ljubljana 
− Zavod RS za varstvo narave, 26. 11. 2015, št. 8-II-202/7-O-15/TK, Mnenje o ustreznosti 

okoljskega poročila za AN OVE.  
 

5.2 Zakonodaja 
 
• 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 presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 

82/02, 42/10) 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13) 
• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 
• Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 

62/10, 46/13) 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 

110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14, 21/16) 
• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 

51/14) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 

36/09, 15/14) 
• 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 zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03) 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10) 
• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/96) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Uradni list RS, št. 

72/98). 
• 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 sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03) 
• Zakon o varstvu okolja – ZVO1, (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) 
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5.3 Uporabljene metode 
 
Podatki uporabljeni v poročilu so bili pridobljeni na podlagi javno dostopne literature na spletnih 
straneh, pripravljenih strokovnih podlag posameznih investitorjev ter grafičnih podatkov ZRSVN.  
 
Posledice učinkov izvedbe AN OVE na varovana območja smo ocenjevali 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): 
A – ni vpliva / pozitiven vpliv 
B – nebistven vpliv 
C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) 
D – bistven vpliv 
E – uničujoč vpliv 
 
Velikostni razred A, B, C »VPLIVI POSEGA NISO ŠKODLJIVI«. 
Velikostni razred D, E »VPLIVI POSEGA SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«. 
 
Pri izdelavi presoje so uporabljeni obstoječi, javno dostopni podatki o stanju prosto živečih rastlinskih 
in živalskih vrst njihovih habitatov in habitatnih tipov.  
 
Dodatek je pripravljen brez matrik, v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, ki navaja: 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. Za posamezne ukrepe 
Strategije, ki bi lahko imeli pomembne vplive na varovana območja narave, se bo na ravni 
podrobnejšega plana ali posega izvedla celovita presoja sprejemljivosti, ki bo vključevala tudi 
matrike. 
 
Za izdelavo slik je uporabljen računalniški program ArcGIS 10.2 in Manifold 7.x, uporabljene podloge 
vključujejo 3D teren Slovenije in mejo Slovenije (vir: GURS, 2008), ostali viri so navedeni v tekstu. 
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6 NAVEDBE O IZDELOVALCIH POROČILA IN MOREBITNIH 
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