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1 IME IN KRATEK OPIS PROGRAMA 
 
Nacionalni energetski program (v nadaljevanju tudi NEP ali Program) je ključni strateški dokument razvoja 
energetike v Sloveniji. Z Nacionalnim energetskim programom se določajo dolgoročni razvojni cilji in 
usmeritve energetskih sistemov in oskrbe z energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj 
javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter vzpodbude in mehanizmi za spodbujanje 
uporabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo energije. Pripravo NEP-a 
predpisuje Energetski zakon (EZ) (Uradni list RS, št. 79/99, 08/00, 22/10). Za doseganje ciljev podnebno 
energetskega svežnja so poleg sprejetih ukrepov in politik potrebni dodatni ukrepi. Veljavni nacionalni 
energetski program (ReNEP), sprejet leta 2004 se ni izvajal, zato je bila nujna priprava dodatnih 
izvedbenih mehanizmov. Dodaten razlog za novelacijo NEP so spremenjene okoliščine v mednarodnem 
prostoru zlasti na trgih energentov in energetskih tehnologij. 
 
Za obdobje do leta 2030 so zastavljeni cilji energetske politike v Sloveniji: 

− povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami; 
− zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljivosti in dostopnosti 
− energetskih storitev; 
− spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam; 
− zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

 
V NEP je predstavljen okvir izvedbe programa, NEP opredeljuje strategijo energetike do leta 2030, ukrepi 
energetske politike so organizirani v ključna področja ukrepanja oz. podprograme štirinajstih večjih 
skupin. 
 
V tem Okoljskem poročilu je presojan program, zato je Okoljsko poročilo izdelano v skladu s 25a členom 
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10), ki se glasi: » Za operativne programe in druge plane ali njihove 
dele, ki niso plani s področja prostorskega načrtovanja in se iz njihovega opisa tudi s sklepanjem ne da 
ugotoviti vseh načrtovanih posegov, ker v opisih ni konkretnih lokacij posegov oziroma iz njih ni razvidna 
dovolj podrobna vrsta posegov, se pri presoji sprejemljivosti matrika iz Priloge 6 tega pravilnika ne 
izpolni. V tem primeru se za posamezne vsebine iz tega pravilnika podajo strokovne ocene za ohranjanje 
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v skladu z določbo prejšnjega člena. Matrika iz Priloge 6 tega 
pravilnika se mora v takih primerih izpolniti pri presoji sprejemljivosti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega.«.  
 
Celovita presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe v Nacionalnem energetskem programu se mora 
izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. Ob upoštevanju usmeritev/omilitvenih 
ukrepov je NEP sprejemljiv.  
 
Presoja je za celotno območje Republike Slovenije izdelana po podprogramih NEP in vključuje tudi 
presojo vplivov na Akcijski načrt za obnovljive vire energije. Natančneje so v poročilu obravnavani le 
posegi (ukrepi v NEP), za katere NEP podaja prostorsko informacijo (ne pa tudi informacijo o posegu) in 
do izdelave tega poročila še niso bili celovito presojani ali pa postopek načrtovanja še ni v teku. 
Natančneje presojani posegi so (ukrepi v NEP): vetrne elektrarne, energetska izraba srednje Save, območje 
potencialne energetske izrabe Mure, daljnovod Okroglo – Udine, DV Cirkovce-Podlog in plinovod M9b. 
Za ta območja so v poročilu predlagane usmeritve/omilitveni ukrepi, ki naj se upoštevajo pri nadaljnjem 
načrtovanju.  
 
 
Ukrepi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN_OVE) so v celoti vključeni v podprograme 
NEP, njihova vključitev v podprograme NEP je razvidna iz tabele 3. Posamezni scenariji NEP imajo v 
obdobju 2010-2020, za katerega je sprejet AN_ OVE, enake ukrepe v podprogramu obnovljivi viri 
energije, ti ukrepi pa so identični ukrepom iz AN_OVE.   
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2 PODATKI O PROGRAMU 

2.1 Celoten prostor ali območje, ki ga program obsega  
 
NEP obravnava 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), kar je tudi zunanja meja Evropske 
unije. Slovenska obala Jadranskega morja na jugozahodu je dolga 47 km.  
 

 
Slika 1: Obseg NEP - Republika Slovenija 

 
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 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 
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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, raznolikost kulturne 
krajine. 
 
Slovenija se z 2 milijonoma prebivalcev (0,5 odstotka prebivalstva EU) in gostoto poseljenosti 98 
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. Ob začetku programskega obdobja 2009 - 
2013 je v Sloveniji 210 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 

 
Pri predmetnem poročilu gre za presojanje NEP 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: 

1. Zakon o prostorskem načrtovanju - ZPNačrt (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08, 108/09),  
2. Uredba o prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04),  
3. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave regionalnega prostorskega načrta (Uradni list RS, št. 

99/07),  
4. 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), 

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

6. Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave državnega prostorskega načrta ter o načinu priprave 
variantnih rešitev prostorskih ureditev, njihovega vrednotenja in primerjave (Uradni list RS, št. 
99/07),  

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

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

2.3.1 Opis NEP 

 
V okoljskem poročilu je presojan predlog Nacionalnega energetskega programa RS za obdobje 2010 - 
2030 - osnutek, ki ga je izdelal Institut Jožef Stefan, maja 2011. Presojani ukrepi so razvidni iz priloge 4, v 
tej prilogi so opredeljeni tudi pomembni vplivi ukrepov na okolje. 
 
Skladno z energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 27/07 (UPB), 22/10) Nacionalni energetski program 
vsebuje: 

o cilje  
o usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo  
o ukrepe za doseganje ciljev  
o perspektivne energetske bilance in  
o oceno učinkov glede doseganja ciljev iz 2. člena EZ. 

 
Za obdobje do leta 2030 so zastavljeni cilji energetske politike v Sloveniji:  

o povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami1; 
o zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljivosti in dostopnosti energetskih 

storitev; 
o spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  
o zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

 
V NEP je predstavljen okvir izvedbe programa, NEP opredeljuje strategijo energetike do leta 2030, ukrepi 
energetske politike so organizirani v ključna področja ukrepanja oz podprogramov štirih večjih skupin: 
trajnostne energetike, oskrbe z električno energijo, oskrbe z gorivi ter horizontalnih ukrepov v z NEP 
povezanih politik. V NEP so podani učinki izvedbe NEP ter povzeti viri za izvedbo, organiziranost za 
izvedbo ter spremljanje izvajanja NEP. 
 

                                                      
 
1  energetske storitve: so storitve, katerih ključni pogoj je raba energije, kot je to npr. zagotavljanje 
razsvetljave, ogrevanja, hlajenja, transporta, delovanja informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskega dela ter 
kemične in električne energije; 
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V posameznem podprogramu NEP so določeni: 
 

- strategija podprograma: cilji podprograma,  ključna področja ukrepanja v podprogramu, 
usmeritve,  ključni elementi podpornega okolja 

- podporno okolje oz ukrepi energetske politike – mehanizmi oz. instrumenti NEP za izvedbo 
programa: naloge, roki za izvedbo, sredstva, odgovornosti oz nosilec; 

- ukrepi na področju rabe in oskrbe z energijo – tehnični in drugi ukrepi ravnanja z energijo - se 
razlikujejo glede na podprogram:  
o na področju trajnostne energetike so to ukrepi pri končnih porabnikih energije, ki se 

izvajajo kot odziv na spodbujanje na spodbujanje URE in OVE  v NEP. Kot ukrepe 
NEP upoštevamo tiste ukrepe pri končnih porabnikih energije, ki niso posledica 
avtonomnih trendov tehnološkega razvoja in trga oz. in že sprejetih ukrepov ter politik.  

o na področju razvoja omrežij in proizvodnje električne energije so navedeni ključni 
projekti, ki jih bodo izvajala javna ali zasebna podjetja na podlagi  podjetniških odločitev. 

- akterji 
- financiranje 
- kazalci za spremljanje izvajanja. 

 
V posameznem podprogramu NEP so opredeljeni: 
 

- strategija podprograma: cilji podprograma,  ključna področja ukrepanja v podprogramu, 
usmeritve,  ključni elementi podpornega okolja; 

- podporno okolje oz ukrepi energetske politike – mehanizmi oz. instrumenti NEP za izvedbo 
programa: naloge, roki za izvedbo, sredstva, odgovornosti oz nosilec; 

- ukrepi na področju rabe in oskrbe z energijo – tehnični in drugi ukrepi ravnanja z energijo - se 
razlikujejo glede na podprogram:  
o na področju trajnostne energetike so to ukrepi pri končnih porabnikih energije, ki se 

izvajajo kot odziv na načrtovane spodbude URE in OVE  v NEP. Kot ukrepe NEP 
upoštevamo tiste ukrepe pri končnih porabnikih energije, ki niso posledica avtonomnih 
trendov tehnološkega razvoja in trga ali že sprejetih ukrepov ter politik,  

o na področju razvoja omrežij in proizvodnje električne energije so navedeni ključni 
projekti, ki jih bodo izvajala javna ali zasebna podjetja na podlagi  podjetniških odločitev; 

- akterji; 
- financiranje; 
- kazalci za spremljanje izvajanja podprograma.  

 
Poglavja NEP so prikazana v tabeli spodaj. Obdobje načrtovanja NEP je 2010 do 2030 s tem, da  so 
izvedbeni mehanizmi osredotočeni zlasti na obdobje do leta 2020.  
 
Tabela 1: Vsebina Nacionalnega energetskega programa 2010 – 2030 

VSEBINA NEP 
 

I. OKVIR IZVEDBE PROGRAMA  
1 Stanje in izzivi v Sloveniji 
2 Mednarodni trgi  
3 Tehnološki razvoj  
4 SWOT analiza  

II. STRATEGIJA NEP  
1 Strateški okvir NEP  
2 Cilji energetske politike  
3 Strategija doseganja ciljev  
4 Prednostna področja  

III. PODPROGRAMI NEP 
TRAJNOSTNA ENERGIJA  
1 Učinkovita raba energije  
2 Raba energije v prometu  
3 Obnovljivi viri energije  
4 Soproizvodnja toplote in električne energije  
5 Lokalna oskrba z energijo 
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ELEKTRIČNA ENERGIJA 
6 Razvoj trga za električno energijo  
7 Proizvodnja električne energije  
8 Prenos električne energije  
9 Omrežje za distribucijo električne energije  
GORIVA 
10 Trg z zemeljskim plinom 
11 Oskrba z zemeljskim plinom 
12 Tekoča goriva 
13 Premog 
14 Jedrska energija 
HORIZONTALNI UKREPI/POVEZANE POLITIKE 
15 Davki in cene 
16 Raziskave, tehnološki in podjetniški razvoj  
17 Izobraževanje in usposabljanje 
18 Raba prostora 

IV. OCENA UČINKOV NEP  
1 Dolgoročne energetske bilance 2008 - 2030 
2 Finančni in investicijski tokovi  
3 Izpolnjevanje mednarodnih obveznosti  
4  Kazalci NEP 
5  Okoljski učinki 
6 Povzetek učinkov NEP  

V. IZVEDBA IN SPREMLJANJE PROGRAMA  
1 Institucionalni ukrepi za izvedbo programa  
2 Financiranje  
3 Spremljanje izvajanja programa  

 
 
 
Ukrepi znotraj podprogramov so natančnejše predstavljeni v Poročilu o določitvi obsega celovite presoje 
vplivov na okolje Nacionalnega energetskega programa za obdobje 2010 – 2030 (Aquarius, september 
2010, dopolnitev marec 2011). V tabeli je tudi označeno ali je bil plan že presojan, če je postopek v teku 
oz. če omenjenega ni ali je ugotovljen vpliv na naravo. 
 
Predhodna analiza - Dolgoročne energetske bilance 2006-2026 je pokazala, da do sedaj sprejeti ukrepi 
energetske politike in ukrepi, ki so bili takrat v pripravi, nikakor ne bodo zadostovali za izpolnitev cilja 
25% deleža obnovljivih virov v končni rabi energije, ki ga je sprejela Slovenija v okviru podnebno 
energetskega paketa (Direktiva 2009/28/ES). Predlog NEP to vrzel izpolnjuje in za dosego ciljev načrtuje 
dodatne izvedbene mehanizme za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.  
 
Razvojni scenariji energetike temeljijo na naslednjih izhodiščih:  

• razvojnih izzivih, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih okoliščin: 
mednarodna tržišča (cene energije, zanesljivosti dobav, cene emisijskih kuponov), gospodarske 
dejavnosti v Sloveniji (dodana vrednost in fizični proizvod, razvoj energetsko intenzivnih panog) 
in globalnega tehnološkega razvoja ter prometne politike;   

• alternativnih strateških usmeritvah energetike, vpetih v širšo razvojno politiko države, 
mednarodne obveznosti Slovenije, energetsko politiko v EU - sprejete in v pripravi; 

• stanju energetike, projektov v izvajanju in alternativah, na podlagi projektov v pripravi ter analizah 
možnosti za projekte na področjih rabe in oskrbe z energijo;  pri tem se opiramo na analize 
teoretičnih tehničnih, ekonomskih, okoljsko sprejemljivih in dosegljivih možnosti ter povečanju 
dosegljivega potenciala z instrumenti energetske politike predlaganimi v NEP;   

• analizi odziva akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike v različnih 
scenarijih; 

• kvantitativni oceni učinkov navedenih dejavnikov glede na zastavljene cilje. 
 
NEP bo v celoti integriral že sprejete ukrepe dokumentov:  

• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE);  
• Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1); 
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 (OP ROPI); 
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• Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012; 
• Akcijski načrta za obnovljive vire energije 2010-2020; 
• ter druge že sprejete ukrepe na področju energetike, ki jih opredeljujejo v EZ, ZVO, ZGO ter s 

tem povezani podzakonski akti. 
 
NEP tudi privzema vrsto ukrepov, za katere je že bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje ali je 
presoja v teku in načrtuje podporno okolje za njihovo izvedbo.  
 
NEP ima šest scenarijev in še dva dodatna: 

Osnovni scenarij / Referenčna strategija 

Jedrski scenarij / Referenčna strategija 

Plinski scenarij / Referenčna strategija 

Osnovni scenarij / Intenzivna strategija 

Jedrski scenarij / Intenzivna strategija 

Plinski scenarij / Intenzivna strategija 

Dodatni jedrski scenarij/Intenzivna strategija 

Dodatni plinski scenarij/Intenzivna strategija 
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Tabela 2: Podprogrami NEP (vir: maj 2011) 

Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

UČINKOVITA RABA ENERGIJA    

Splošni cilji: 

• izboljšanje energetske učinkovitosti za 20% do 

leta 2020 (zmanjšanje rabe bruto končne 

energije glede na scenarij brez ukrepanja); 

• ničelna rast končne rabe energije brez prometa 

do leta 2020 in zmanjšanje rabe za več kot 10 % 

do leta 2030; 

• dosledno uveljavljanje učinkovite rabe energije 

kot prednostnega področja razvoja Slovenije ter 

spodbujanje gospodarske rasti in razvoja 

delovnih mest na področju energetske 

učinkovitosti. 

Operativni cilji: 

• zagotoviti 100 % delež skoraj ničelno 

energijskih stavb med novimi stavbami do leta 

2020 in v javnem sektorju od leta 2018;  

• zmanjšanje stroškov za energijo v javnem 

sektorju za [50 mio EUR/leto] do leta 2012 in 

[za 120 mio EUR/leto] do leta 2020;  

• obvladati rast rabe električne energije brez 

porabe v prometu tako, da bo rast manjša kot 

7% do leta 2020 in manjša kot 12% do leta 

2030 glede na rabo v letu 2008.  

Podporno okolje, ki bo omogočilo izboljšanje energetske 

učinkovitosti: 

• naselij in lokalnih skupnosti: 

o stavb, zlasti v javnem sektorju in 

večstanovanjskih stavb - 

prednostno celostnih prenov 

stavb;  

o graditev skoraj nič energijskih 

stavb; 

o javne infrastrukture kot je javna 

razsvetljava, oskrba z vodo idr.; 

• podjetij: 

o prednostno učinkovite rabe 

električne energije ter  

o s posebnimi programi v malih in 

srednjih podjetjih (SME) in v 

energetsko intenzivnih 

dejavnostih; 

o horizontalnih tehnologij; 

• spodbujanje sistemov za upravljanje z 

energijo in uvajanja pametnih števcev. 

 

Širok nabor tehnologij. 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

• predpisi: za učinkovito rabo energije v 

stavbah, minimalne zahteve energetske 

učinkovitosti izdelkov, zeleno javno 

naročanje, zelene državne pomoči; 

• označevanje izdelkov; 

• ekonomske spodbude, neposredne finančne 

pomoči, davčna politika in cenovna politika; 

• spodbude za ranljive skupine prebivalstva;  

• spodbude za razvoj ponudbe finančnih 

mehanizmov; 

• promocija, demonstracijski projekti; 

• usposabljanje in v izobraževanje; 

Integracija ukrepov za spodbujanje URE v kontekstualne 

politike, zlasti v:  učinkovitost delovanja javnega 

sektorja,stanovanjsko politiko, regionalni razvoj, 

spodbujanje podjetništva in razvoja SME, zlasti 

spodbujanje ponudbe zelenih energetskih tehnologij in 

storitev; prostorsko načrtovanje, raziskovalno in 

razvojno politiko. 

Umestitev učinkovite rabe energije v strategijo razvoja 

Slovenije kot prednostno področje. 

• nizkooenergijske, pasivne in skoraj nič 

energijske stavbe v stanovanjskem sektorju 

ter storitvenih dejavnostih, vse novogradnje 

in prenove stavb v obsegu 4% stanovanjskega 

fonda letno (že sprejeti ukrepi AN URE  in 

dodatni ukrepi);   

• ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb: 

zamenjava oken, toplotna izolacija fasad, 

izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih sistemov 

idr.; 

• energetsko učinkoviti gospodinjski aparati; 

• ukrepi URE v storitvenih dejavnostih 

(pisarniška oprema, razsvetljava, tehnologije v 

storitvenih dejavnostih idr.); 

• ukrepi učinkovite rabe v energetsko 

intenzivnih dejavnostih predelovalne 

industrije: 

o električne obločne peči za 

proizvodnjo jekla: nadaljevanje 

izvajanja ukrepov za zmanjšanje 

intenzivnosti (posodobitve peči, 

vgradnja »oxy fuel« gorilnikov, 

vpihovanje kisika, uporaba 

zemeljskega plina za začetno 

plamensko taljenje vložka, 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

predgrevanje vložka, vpihovanje 

ogljičnih materialov za penjenje 

žlindre, idr.) ; 

o termični procesi pri proizvodnji 

papirja: (rekuperacija odpadne 

toplote, zamenjava in 

modernizacija papirnih strojev, 

organizacijski idr. ukrepi). 

• izvajanje ukrepov iz Nacionalnega akcijskega 

načrta za energetsko učinkovitost 2008-2016 

ter dodatne aktivnosti - horizontalni ukrepi 

učinkovite rabe v industriji: 

o frekvenčna regulacija 

elektromotorjev (90% tržni delež 

leta 2030); 

o energetsko učinkoviti 

elektromotorji, črpalke in 

ventilatorji (70-80% tržni delež 

do leta 2030); 

o ukrepi URE na področju 

komprimiranega zraka; 

o energetsko učinkovita 

razsvetljava; 

o energetsko učinkoviti industrijski 

kotli; 

o drugi ukrepi. 

• energetsko učinkovita javna razsvetljava; 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

RABA ENERGIJE V PROMETU    

Splošni cilji: 

• zmanjšanje rabe energije in emisij toplogrednih 

plinov z izboljšanjem učinkovitosti vozil in 

vožnje: zmanjšanje specifičnih emisij novih 

osebnih avtomobilov na prevožen kilometer s 

156 g emisij CO2 /km leta 2007 na 130 g/km 

do leta 2015 in 95 g/km do leta 2020 ter lahkih 

dostavnih vozil na 175g emisij CO2 /km leta 

2016; 

• zagotoviti 10 % delež obnovljivih virov 

energije v prometu do leta 2020 s tem 

izpolnitev obveznosti po direktivi 2009/29/ES. 

Doseči najmanj 4,7-odstoten delež obnovljivih 

virov energije v prometu do leta 2015;  

• zagotoviti za polnjenje električnih 

akumulatorskih vozil in vozil na vodik 50-

odstoten delež obnovljivih virov do leta 2015 

in 100-odstoten delež OVE do leta 2020; 

• razvoj energetske in polnilne infrastrukture za 

učinkovito uporabo sodobnih, okolju 

prijaznejših vozil in sicer:  

• zagotoviti za električna 

akumulatorska vozila več kot 1000 

javnih polnilnih mest do leta 2015 

in več kot 3000 novih javnih 

polnilnih mest do leta 2020; 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  

• uporabo bolj učinkovitih vozil z motorjem 

na notranje zgorevanje, tudi z uporabo 

energijsko učinkovitih pnevmatik; 

• spodbujanje varčne vožnje in smotrne 

uporabe vozil; 

• uvajanje električnih akumulatorskih vozil in 

vozil na vodik; 

• izgradnjo polnilne infrastrukture za električna 

akumulatorska vozila in vozila na vodik, SZP 

in UNP; 

• ustrezno pokritost s polnilno infrastrukturo v 

prometu za tranzit in notranji promet;  

• uvajanje biogoriv in ostalih OVE v 

kmetijstvu;   

• uvajanje čistih tehnologij in goriv v javnem 

prometu;  

• spodbujanje uporabe biogoriv druge 

generacije in višjih generacij; 

• uvajanje aktivnih omrežij (glej poglavje 

distribucija električne energije). 

 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

• ukrepi davčne politike: obdavčenje goriv, 

vozil in dajatve za uporabo cest glede na 

okoljske kriterije s postopnim povečanjem 

razpona davčnih stopenj; 

• zelena javna naročila;  

• spremembe zakonodaje o obveznem deležu 

biogoriv v pogonskih gorivih; 

• sprejetje zakonodaje za emisije dvo, tri in 

lahkih štirikolesnih vozil (kategorije L); 

• [finančne spodbude za nakup električnih 

akumulatorskih vozil za avtobuse, tovorna 

vozila, osebna vozila, električne dvokolesnike 

ter energijsko učinkovita tovorna vozila z 

motorjem z notranjim zgorevanjem ter vozila 

na vodik;] 

• oblikovanje razvojnega modela izgradnje 

polnilne infrastrukture za električna vozila ter 

spodbujanje izgradnje le-te; 

• organiziranje dejavnosti oskrbe vozil z 

vodikom kot tržne dejavnosti; 

• priprava regulative in standardov za področje 

ter  sooblikovanje regulative in standardov na 

ravni EU; 

• pilotni in demonstracijski projekti; 

• izobraževanje in usposabljanje. 

• uvajanje biogoriv v prometu – primešavanje 

dizelskemu gorivu in bioetanola bencinom; 

• spodbujanje rabe biogoriv za specifične 

segmente rabe: kmetijstvo, javni promet; 

• izboljšanje energetske učinkovitosti vozil z 

motorji na notranje izgorevanje tudi z 

uporabo energijsko učinkovitih pnevmatik; 

• električna akumulatorska vozila; 

• hibridna vozila; 

• hibridna vozila na vtičnico; 

• vozila na vodik; 

• vozila na UNP; 

• vozila na SZP; 

• polnilna infrastruktura za električna vozila, 

vozila na vodik, vozila na UNP, vozila na 

SZP. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

• zagotoviti 5 polnilnih mest za 

vozila na vodik do leta 2015 in 20 

polnilnih mest do leta 2020; 

• zagotoviti ustrezno pokritost s 

polnilno infrastrukturo za CNP in 

UNP v prometu.  

 

OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE     

Splošni cilji: 

• zagotoviti 25% delež obnovljivih virov energije 

v končni rabi energije in 10% obnovljivih virov 

energije v prometu do leta 2020;  

• uveljaviti učinkovito rabo energije in obnovljive 

vire energije kot prioritete gospodarskega 

razvoja; 

• dolgoročno povečevati delež obnovljivih virov 

energije v končni rabi energije nad 30% do leta 

2030 in nadalje. 

Operativni cilji: 

• 39% delež proizvodnje električne energije iz 

OVE do leta 2020 in najmanj 50 % delež do 

leta 2030, pri tem najmanj 15% delež razpršene 

proizvodnje električne energije iz OVE do leta 

2020; 

• 33% delež proizvodnje toplote iz OVE do leta 

2020;   

• . 
 
Opomba: Podprogram obravnava proizvodnjo toplote in 

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  

• energetsko sanacijo stavb predvsem v 

javnem sektorju ter gradnjo aktivnih stavb, ki 

predstavljajo tehnološko najbolj napredne 

objekte; 

• zagotavljanje 100% deleža skoraj nič 

energijskih stavb med novimi in 

obnovljenimi stavbami do leta 2020 in v 

javnem sektorju do leta 2018; 

• nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z 

lesno biomaso in drugimi obnovljivimi viri 

energije;  

• nadomeščanje električne energije za pripravo 

sanitarne tople vode s solarno energijo in 

drugimi obnovljivimi viri energije; 

• pospešeno izgradnjo, širitev in prenovo 

sistemov daljinskega ogrevanja na OVE, 

odpadno toploto iz industrijskih procesov in 

soproizvodnjo toplote in električne energije 

(SPTE, glej podprogram SPTE); 

Ključni elementi podpornega okolja 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; 

• ustrezne finančne spodbude za ranljive 

skupine prebivalstva; 

• predpisi za načine ogrevanja in hlajenja: 

uvedba obveznega deleža obnovljivih virov 

energije v sistemih daljinskega ogrevanja, 

nadgradnja predpisov za uporabo 

obnovljivih virov energije v stavbah; 

• izboljšanje načrtovanja: prostorski načrti na 

državnem ter lokalnem nivoju, načrtovanje 

omrežij; 

• izboljšanje učinkovitosti administrativnih 

Mikro, male in srednje elektrarne – nove in prenovljene 

zmogljivosti: 

• vetrne elektrarne (121 MW do 2020 in 

dodatnih 234 MW do 2030 – skupaj 355 MW 

do leta 2030); 

• male hidroelektrarne (43 MW do 2020 in 

dodatnih 18 MW do 2030 – skupaj 61 MW 

do leta 2030); 

• sončne elektrarne (347 MW do 2020 in 

dodatnih 358 MW do 2030 – skupaj 705 MW 

do leta 2030); 

• geotermalne elektrarne (25 MW do 2030); 

• SPTE na lesno biomaso  (14 MW do 2020 in 

dodatnih 11 MW do 2030 – skupaj 25 MW 

do leta 2030); 

• deponijski plin (1 MW do 2020); 

• drugi bioplini in čistilne naprave (42 MW do 

2020 in dodatni 1 MW do 2030 – skupaj 43 

MW do leta 2030); 

• komunalni odpadki (12 MW do 2020 brez 
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razpršeno proizvodnjo električne energije v enotah pod 
10 MW, glej tudi podprograma Raba energije v prometu in 
Proizvodnja električne energije 

• proizvodnjo električne energije iz obnovljivih 

virov energije; 

• uvajanje biogoriv in ostalih obnovljivih virov 

energije v prometu in kmetijstvu ter uvajanje 

električnih vozil (glej podprogram Raba 

energije v prometu); 

• razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje 

razpršene proizvodnje električne energije 

vključno z razvojem aktivnih/pametnih 

omrežij (glej podprogram Distribucija 

električne energije); 

• razvoj industrijske proizvodnje tehnologij 

učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije. 

postopkov in postopkov priklopa na 

distribucijska omrežja zlasti za manjše enote; 

• sistemi upravljanja kakovosti (načrtovanje in 

izvedba projektov, kakovost  biogoriv);  

• spodbude z razvoj finančnih mehanizmov; 

• podpore za vzpostavljanje trga z lesno 

biomaso; 

• ukrepi na področju izobraževanja in 

usposabljanja, raziskav in razvoja ter 

spodbujanja razvoja industrijske proizvodnje 

zelenih energetskih tehnologij; 

• promocija. 

 

dodatnih do 2030 – skupaj 12 MW do leta 

2030). 

Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE do leta 2020: 

• kotli na lesno biomaso (LBM ) v 

gospodinjstvih, 67.800 enot; 

• kotli na LBM v storitvenih dejavnostih, 7.700 

enot; 

• kotli na LBM v industriji, 130 enot; 

• sistemi daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso (> 1MW), 42 sistemov; 

• lokalni sistemi daljinskega ogrevanja na lesno 

biomaso (< 1MW), 280 sistemov; 

• geotermalni ogrevalni sistemi: 10 sistemov s 

skupno proizvodnjo toplote 114 TJ; 

• sončni kolektorji: 561.000 m2; 

• toplotne črpalke, 53.000 enot, s skupno 

proizvodnjo toplote 10 TJ. 

Nadaljnje spodbujanje širokega nabora tehnologij za 

izkoriščanje OVE za toplotne namene do leta 2030. 

LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO    
Splošni cilji: 

• povečanje pokritosti s sistemi daljinskega 

ogrevanja:  

a. povečanje deleža lokalnega in 

daljinskega ogrevanja v strukturi 

rabe končne energije za ogrevanje 

do leta 2030  

Podporno okolje, ki bo omogočilo:  

• postopen prehod na vire z nizkimi izpusti 

ogljikovega dioksida (pod 0,2 kg CO2/kWh) 

v lokalni energetiki;  

• povečanje pokritosti z omrežji za oskrbo s 

toploto, dolgoročno prednostno širjenje 

omrežij daljinskega in lokalnega ogrevanja (v 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

• predpisi za načine ogrevanja in hlajenja v 

naseljih;  

• oblikovanje cen daljinske toplote in hladu in 

nadzor teh cen; 

• lokalni energetski koncepti in povezava z akti 

občin;  

Ukrepi v sistemih daljinskega ogrevanja: 

• priključevanje odjemalcev; 

• širitev omrežij daljinskega ogrevanja; 

• učinkovita raba energije v sistemih 

daljinskega ogrevanja in hlajenja; 

• izgradnja sistemov daljinskega hlajenja; 

• izgradnja sistemov DO:  
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b. povečanje deleža stavb, ki se 

oskrbujejo iz sistemov lokalnega ali 

daljinskega ogrevanja, zlasti novih 

stavb in stavb v javnem sektorju; 

• postopen prehod na vire z nizkimi izpusti 

ogljikovega dioksida v lokalni energetiki, tako 

da bo dosežen 80-odstotni delež iz 

nizkoogljičnih virov: obnovljivih virov energije, 

soproizvodnje toplote in električne energije z 

visokim izkoristkom ter odpadne toplote; 

• razvoj daljinske oskrbe s hladom: postavitev 

vsaj petih sistemov daljinskega hlajenja do leta 

2015; 

• prehod petih občin na 100% oskrbo z energijo 

iz obnovljivih virov energije do leta 2020 in 

najmanj dvajsetih občin do 2030. 

nadaljevanju DO za oboje);  

• razvoj daljinske oskrbe s hladom kot 

prednostnega načina oskrbe s hladom; 

• povečanje učinkovitosti in zmanjšanje 

toplotnih izgub v obstoječih omrežjih 

lokalnega in daljinskega ogrevanja; 

• spodbujanje lokalnih skupnosti za prehod na 

obnovljive vire energije;  

• spodbujanje zasebnih vlagateljev in razvoj 

finančnih instrumentov; 

• pospešeno uvajanje naprednih tehnologij 

vodenja procesov oskrbe s toploto. 
 

• podporna shema za električno energijo  

proizvedeno iz obnovljivih virov energije in 

v soproizvodnji toplote in električne energije 

z visokim izkoristkom; 

• nova podporno shema za toploto 

proizvedeno iz OVE; 

• neposredne finančne spodbude za investicije 

v omrežja daljinskega ogrevanja in hlajenja 

ter podpora proizvodnji toplote v sistemih 

DO; 

• zelena javna naročila; 

• ustrezna cenovna in davčna politika; 

• razvoj finančnih instrumentov. 

 

o mali sistemi daljinskega ogrevanja 

s povprečno toplotno močjo za 

proizvodnjo 500 kW; 

o večji sistemi  povprečne velikosti 

4 MWt ; 

• izkoriščanje odpadkov v energetske namene 

v skladu s politiko ravnanja z odpadki 

 

SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE 
ENERGIJE 

   

Splošni cilji:  

• 23-odstoten delež soproizvodnje toplote in 

električne energije v bruto končni rabi energije 

do leta 2020 in 30 % delež do leta 2030; 

• 80-odstoten delež toplote v sistemih 

daljinskega ogrevanja proizveden iz OVE ali v 

SPTE do leta 2020; 

• 40-odstoten delež toplote v javnem sektorju 

proizveden v sistemih daljinskega ogrevanja iz 

OVE ali v SPTE z visokim izkoristkom do leta 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• prednostno spodbujanje SPTE na osnovi 

obnovljivih virov energije; 

• razvoj SPTE z visokim izkoristkom na 

osnovi obnovljivih virov energije in 

zemeljskega plina v vseh sektorjih: 

o v industriji; 

o v sistemih daljinskega ogrevanja; 

o v storitvenih dejavnostih; 

o v stanovanjskih stavbah; 

Ključni elementi podpornega okolja so: 

• učinkovito izvajanje sheme podpor za 

proizvodnjo električne energije v SPTE z 

visokim izkoristkom je ključen spodbujevalni 

mehanizem; 

• predpisi za načine ogrevanja in hlajenja v 

naseljih in stavbah: da nove in prenovljene 

stavbe kot vir toplote uporabljajo daljinsko 

toploto, obnovljive vire energije, 

Soproizvodnja toplotne in električne energije 

(nadomeščanje oz. modernizacija starih objektov in 

novih sistemov): 

• SPTE na ZP v industriji:  165 MW do leta 

2020 in dodatnih 95  MW do leta 2030, 

skupaj 260 MW do leta 2030; 

• SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja 

20 MW do leta 2020 in dodatnih 17 MW do 

leta 2030 skupaj 37 MW do leta 2030 (brez 
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2020 ter 80-odstoten delež do leta 2030; 

•  

• razvoj mikrosoproizvodnje; 
 

soproizvodnjo toplote in električne energije 

ali odpadno toploto; 

• davčna politika;  

• zelena javna naročila in zelene državne 

pomoči; 

• izobraževanje in usposabljanje; 

• sistem za zagotavljanje kakovosti; 

• podpora pripravi projektov ter svetovanje; 

• tehnološki razvojni demonstracijski projekti. 
 

TE-TOL), ; 

• SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih: 28 

MW do leta 2020 in dodatnih 27 MW do leta 

2030, skupaj 55 MW do leta 2030; 

• SPTE na ZP v gospodinjstvih: 11 MW do 

leta 2020 in dodatnih 27 MW do leta 2030, 

skupaj 28 MW do leta 2030. 

Gre za različne tehnologije SPTE z visokim izkoristkom 

na ZP. 

 

SPTE na OVE so navedene v podprogramu: obnovljivi 

viri energije. 

PROIZVODNJA ELEKTIČNE 
ENERGIJE 

   

Splošni cilji:  

• konkurenčne proizvodnje električne energije v 

Sloveniji in zmanjševanje obremenitev okolja; 

• povečevanje deležev obnovljivih virov energije 

ter tako prispevati k cilju 39-odstotnega deleža 

proizvodnje električne energije iz OVE v bruto 

končni rabi električne energije do leta 2020 in 

najmanj 50-odstotnega deleža OVE do leta 

2030; 

• avtonomnosti elektroenergetskega sistema v 

kritičnih razmerah in povezanosti sistema s 

sosednjimi trgi; 

• ustrezne kakovosti in zanesljivosti oskrbe z 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• prednostno izrabo potencialov OVE za 

proizvodnjo električne energije; 

• izkoriščanje visoko učinkovite soproizvodnje 

toplote in električne energije (SPTE); 

• diverzifikacijo virov pri proizvodnji 

električne energije najmanj na sedanji ravni; 

• zagotavljanje pretežnega deleža proizvodnje 

iz domačih virov energije; 

• nadaljnje izkoriščanje premogovnika Velenje 

v povezavi s proizvodnjo električne energije 

in do leta 2054; 

• nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske 

Ključni elementi podpornega okolja: 

• zagotavljanje izvedbe investicij s 

pravočasnim odločanjem in optimiranjem 

investicij, zagotavljanje transparentosti 

postopkov in naročil; 

• zagotavljanje finančne podpore OVE in 

SPTE z visokim izkoristkom za doseganje 

okoljskih ciljev; 

• zagotavljanje finančnih virov za izvedbo 

investicij: 

o z usmerjanjem dobičkov 

energetskih podjetij v 

investicijska vlaganja za 

Ukrepi na področju proizvodnje električne energije 

• podaljšanje življenjske dobe NEK, 

obratovanje do l. 2043 

• TEŠ6, 549 MW, l. 2014 

• TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v 

energetske namene:  

o (opcija 290 MW, plinsko parna 

elektrarna, l. 2015,  

o opcija 130-190 MW terciarne 

rezerve idr.) 

• TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW 

do l. 2020 

• TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 
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električno energijo; 

 

energije za proizvodnjo električne energije v 

Sloveniji z izgradnjo nove enote na lokaciji v 

Krškem; 

• postopno prenehanje uporabe uvoženega 

premoga za proizvodnjo električne energije, s 

prehodnim obdobjem za obstoječe enote 

soproizvodnje toplote in električne energije 

(SPTE) največ do leta 2020; 

• pospešeno uvajanje nizkoogljičnih tehnologij 

za proizvodnjo električne energije. 

zagotavljanje oskrbe z električno 

energijo; 

o dolgoročne pogodbe ; 

o izvedba projektov v strateških 

partnerstvih; 

• podpora domači proizvodnji za 15% deleža 

proizvodnje električne energije po letu 2012 

dovoljena izključno za BAT tehnologije in 

samo ob izrazito neugodnih tržnih 

razmerah;. 

• znanje in izkušnje, krepitev zmogljivosti - 

tudi prenos dobre prakse – tudi znotraj 

energetskih podjetij; 

• večja učinkovitost postopkov za  umeščanje 

novih proizvodnih objektov v prostor, 

predvsem tistih, ki izkoriščajo OVE. 

 

MW, plinska turbina, 2015) 

• prenova HE: Zlatoličje, dodatnih 24 MW, 

2013  

• prenova HE: Formin, dodatnih 12 MW, 

2013 

• dokončanje verige HE na spodnji Savi: HE 

Krško, 39 MW l. 2013, HE Brežice, 41 MW 

l. 2015 in HE Mokrice 30 MW l. 2018 

• ČHE Kozjak 400 MW, l. 2018 

• veriga HE na Srednji Savi, I. faza:  

o 78 MW do leta 2020  (HE 

Suhadol, HE Trbovlje) 

o 162 MW do leta 2030 (HE 

Renke, HE Ponoviče, HE 

Kresnice, HE Jevnica)  

• prenova HE Moste leta 2022, variante, 

dodatnih 34 MW 

• druge HE do 2030, 246 MW 

o območje potencialne energetske 

izrabe reke Mure - mejni odsek z 

Avstrijo do avtocestnega mostu 

pri Vučji vasi na notranji Muri 

(skupne moči od 1,5 MW do 55  

MW glede na okoljsko 

sprejemljivost)  

o območje potencialne energetske 

izrabe Srednje Save, II. faza glede 
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na okoljsko sprejemljivost na 

odseku od Medvod do Jevnice 

o druge neopredeljene lokacije od 

2020 do leta 2030 

• novi viri terciarne rezerve (obstoječe 

energetske in industrijske lokacije), 170 MW 

do leta 2020;  

• ČE, druge enote 200 MW, od 2020 do 2030 

• JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 

• HE prenove: dodatnih 48 MW, od 2020 do 

2030 

• PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 

MW, od 2020 do 2030 (obstoječe 

industrijske in energetske lokacije) 

• Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE za 

visokim izkoristkom – sosežig 

• (obstoječe energetske in industrijske lokacije) 

PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE    
Splošni cilji:  

• povečati robustnost in fleksibilnost 

Slovenskega prenosnega omrežja z:  

o izgradnjo notranjih povezav na 

najvišjem napetostnem nivoju 400 

kV; 

o izgradnjo novih čezmejnih 

evropskih povezav; 

• priključitev novih proizvodnih zmogljivosti na 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• izgradnjo notranjih povezav na najvišjem 

napetostnem nivoju 400 kV: s sklenitvijo 

notranje zanke 400 kV z daljnovodom med 

RTP Beričevo in RTP Krško ter prehod 

notranjega 220 kV omrežja na 400 kV 

napetostni nivo;  

• povezovanje s sosednjimi državami z 

izgradnjo novih čezmejnih evropskih 

Ključni elementi podpornega okolja: 

• učinkovitejše in hitrejše umeščanje objektov 

v prostor in graditev elektroenergetskih 

objektov; 

• zaščita varovalnih pasov obstoječih in 

načrtovanih elektroenergetskih vodov; 

• koordiniran potek izgradnje novih elektrarn 

in povezovalnih daljnovodov do obstoječega 

omrežja; 

• DV 2x400 kV Beričevo – Krško, do 2012 

• DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (prehod iz 

220 kV na 400 kV, vključitev TEŠ6), do 2014 

• DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (povezava z 

Madžarsko), do 2016 

• DV 2x400 kV Okroglo – Videm/Udine 

(povezava z Italijo), do 2018 

• ČHE na Dravi in daljnovodna povezava do 

RTP Maribor) 
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prenosno omrežje; 

• okrepitev prenosnega omrežja 110 kV; 

• uvedba koncepta pametnih omrežij na 

prenosni nivo; 

• povečanje kakovosti oskrbe z električno 

energijo za prenosno omrežje; 

• ob enaki ali višji zanesljivosti napajanja na 

nivoju prenosa zmanjšati stroške obratovanja 

in vzdrževanja  na enoto dolžine omrežja ter 

povečati učinkovitost izvajanja investicij. 

povezav za regionalno povezovanje in 

krepitev notranjega evropskega trga z 

električno energijo: z novo povezavo 400 kV 

z Madžarsko do leta 2016 ter z novo 

povezavo z Italijo do leta 2018 s prednostjo 

krepitvi povezave v smeri trgov s cenejšo 

električno energijo in nato drugih; 

• povezovalne daljnovode do obstoječega 

omrežja za nove proizvodne zmogljivosti;  

• okrepitev 110 kV omrežja z izgradnjo novih 

daljnovodov in rekonstrukcijami obstoječih, 

da bi omogočili večjo zanesljivost 

obratovanja ter usposobili omrežje za 

priklope razpršenih virov proizvodnje in 

zadovoljili potrebo po večji priključni moči 

na omrežju, za kar je izražen javni interes; 

• uvedbo koncepta pametnih omrežij na 

prenosni nivo. 

• sprememba obračuna omrežnine, tako da se 

breme deli med porabnike in proizvajalce– 

sprememba metodologije za določitev 

omrežnine; 

• ureditev področja razvoja pametnih omrežij 

za prenosni nivo;  

• spremljanje kakovosti oskrbe z električno 

energijo na nivoju prenosa in sistem 

upravljanja kakovosti. 
 

• DV 2x400 kV Divača –Beričevo-Podlog-

Cirkovce (prehod iz 220 kV na 400 kV in 

RTP Kleče), l. 2020 

• RTP in stikališča:  

o RTP 400/110 kV Beričevo, DV 

polji 400 kV, l. 2010 

o RTP 400/110 kV Krško drugi 

TR, DV polja, l. 2012 

o RTP 400/110 kV Cirkovce, l. 

2015 

o RTP 400/110 kV Beričevo, 300 

MVA, l. 2015 

o RTP 400/110 kV Podlog, 300 

MVA, l. 2015 

o RTP 400/110 kV Divača, drugi 

TR 300 MVA, l. 2016 

o RTP 400/110 kV Okroglo, 

prečni TR,.l. 2018 

o RTP 400/110 kV Avče, l. 2018 

o RTP 400 kV TEŠ 6, l. 2014 

o RTP 400/220/110 kV Divača, 

prečni TR, l. 2011 

o RTP ČHE Kozjak, l. 2018 

o NEK 400 kV stikališče, 2013 

o DV  

• vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 

110 kV, KBV 2x110 kV, [vzankanje] - 
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novogradnje in rekonstrukcije,  skladno z 

razvojnimi načrti podjetij 

•  RTP 110/20 kV, RTP 110 kV – vrsta lokacij 

skladno z razvojnimi načrti podjetij 

OMREŽJE ZA DISTRIBUCIJO 
ELEKTRIČNE ENERGIJE 

   

Splošni cilji so doseganje: 

• načrtovane ravni zanesljivosti oskrbe 

odjemalcev električne energije na 

distribucijskem omrežju; 

• kakovosti napetosti v skladu s standardi in 

stalnih izboljšav komercialne kakovosti; 

• dolgoročnega razvoja elektroenergetskega 

distribucijskega omrežja za zadostitev 

prihodnje porabe ter razpršene proizvodnje 

električne energije; 

• visoke ravni tehničnega znanja in stalno 

usposabljanje za nove razvojne naloge, zlasti za 

uvajanje aktivnih omrežij; 

• ob enaki ali višji zanesljivosti napajanja na 

nivoju distribucije zmanjšati stroške 

obratovanja in vzdrževanja na enoto dolžine 

omrežja ter učinkovito izvajanje investicij. 

 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• nadaljnji razvoj distribucijskega omrežja, ki je 

povezan z izvedbo investicij za obnovo 

omrežja, izboljšanjem kakovosti in večjem 

obsegu razpršene proizvodnje električne 

energije; 

• izvedbo prehoda obstoječega pasivnega v 

novo, aktivno distribucijsko omrežje; 

• z vodilno vlogo upravljavcev omrežja za 

distribucijo električne energije pri uvajanju 

pametnih števcev pri porabnikih električne 

energije, zemeljskega plina, daljinske toplote 

in vode; 

• izgradnja ustreznih komunikacijskih poti v 

distribucijskem omrežju za potrebe vodenja 

in upravljanja novega, aktivnega omrežja; 

• širitev dejavnosti distribucijskih podjetij s 

ponudbo dodatnih storitev ukrepov 

učinkovite rabe energije pri končnih 

odjemalcih, zlasti na področju upravljanja z 

energijo. 

Ključni elementi podpornega okolja: 

• razvojno naravnan regulatorni okvir – 

razvojno usmerjeno oblikovanje omrežnin; 

• sistem stalnih izboljšav kakovosti; 

• učinkovitejše in hitrejše umeščanje objektov 

v prostor; 

• poenotenje tehničnih pogojev in stroškov za 

priključevanje končnih odjemalcev in 

razpršenih proizvajalcev na omrežje glede na 

tipe proizvajalcev in na karakteristike 

omrežja v točki priklopa; 

• mehanizmi za usmerjanje izgradnje novih 

enot razpršene proizvodnje na lokacije, ki so 

s stališča rabe prostora, razpoložljive 

infrastrukture, družbene sprejemljivosti in 

vpetosti v elektroenergetsko omrežje za 

distribucijo električne energije najprimernejše 

za proizvodnjo električne energije; 

• spodbujanje uvajanja aktivnih omrežij; 

• visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 

kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 

2x110 kV - novogradnje in rekonstrukcije,  

skladno z razvojnimi načrti podjetij; 

• razdelilne transformatorske postaje 110 

kV/SN; 

• ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV 

omrežja in povečanje zmogljivosti ter 

obnove RTP 110 kV/SN do leta 2020:  

o 7.000 km novih SN vodov; 

o 5.600 km rekonstrukcije SN 

vodov; 

o 40 novih razdelilnih SN postaj; 

o 35 rekonstrukcij razdelilnih SN 

postaj; 

o 5.300 novih TP SN/0,4 kV; 

o 2.200 rekonstrukcij TP SN/0,4 

kV;  

o 3.700 km novih NN vodov; 

o 8.300 km rekonstrukcij NN 

vodov. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

• prehod na aktivna omrežja in vodenje 

omrežij: 

o avtomatizacija in vodenje SN 

omrežja; 

o obratovanje SN omrežja – 

ozemljevanje nevtralne točke; 

o pospešeno uvajanje aktivnih 

omrežij, pametnih merilnih in 

obračunskih naprav pri 

odjemalcih električne energije in 

razpršenih proizvajalcih; 

o distribucijski centri vodenja in 

klicni centri; 

o TK infrastruktura; 

o sistemi merjenja električne 

energije; 

o informacijska podpora; 

PRENOS ZEMELJSKEGA PLINA    
Splošni cilji: 

• zagotavljanje ustreznih prenosnih zmogljivosti 

plinovodnega omrežja, ki omogočajo 

dolgoročno zanesljivo oskrbo obstoječih in 

novih odjemalcev zemeljskega plina vključno s 

porabo zemeljskega plina za proizvodnjo 

električne energije in toplote z namenom 

diverzifikacije virov; 

• razvoj prenosnih zmogljivosti plinovodnega 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• realizacijo infrastrukturnih projektov, ki 

omogočajo zagotavljanje ukrepov 

zanesljivosti oskrbe vključno z 

infrastrukturnim standardom n-1, 

odpravljanjem ozkih grl v omrežju ter 

omogočanjem dvosmernega pretoka v 

omrežju na povezovalnih odsekih 

plinovodnega omrežja s sosednjimi omrežji;  

Ključni elementi podpornega okolja: 

• razvojno usmerjeno oblikovanje omrežnin za 

izvedbo zastavljenih ciljev NEP: z 

zastavljenimi cilji NEP-a je potrebno 

uskladiti obseg sredstev znotraj (3-letnega 

obdobja) regulatornega okvira, da bodo 

omogočila učinkovito izvajanje 

infrastrukturnih projektov za doseganje 

zastavljenih ciljev;  

Izgradnja kompresorskih postaj: 

o KP Ajdovščina, 2010 

o KP Kidričevo 1.  in 2. faza2016 

o KP na M2/1do 2020 

o KP Rogatec,do 2020 

Izgradnja prenosnih plinovodov do leta 2020: 

• M1/1 Kidričevo – Rogatec, 2010 

• M1/1 Ceršak - Kidričevo, 2011 

• M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, 2013 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

omrežja v smeri dodatne diverzifikacije 

dobavnih poti, ki bo omogočala zanesljiv 

dostop do obstoječih in novih virov 

zemeljskega plina ter večjo konkurenčnost 

dobav; 

• optimalno učinkovit razvoj in izvajanje 

investicij v prenosno omrežje zemeljskega 

plina. 

 

• razvoj omrežja, ki bo omogočalo tako 

priključitev novih večjih odjemalcev - večjih 

enot za proizvodnjo električne energije in 

industrijskih soproizvodnih objektov - kot 

tudi plinifikacijo še neplinificiranih delov 

države oz. povečanega odjema obstoječih 

odjemalcev; 

• razvoj prenosnih zmogljivosti plinovodnega 

omrežja v smeri dodatne diverzifikacije 

dobavnih poti, ki bo omogočala zanesljiv 

dostop do obstoječih in novih virov 

zemeljskega plina ter večjo konkurenčnost 

preko izgradnje infrastrukturnih projektov: 

o za priključitev na nove 

mednarodne plinovodne 

povezave in zagotavljanje 

povezav z UZP terminali v regiji;  

o  za dostop do novih 

razpoložljivih skladiščnih 

zmogljivosti v regiji; 

• analiza možnosti za skladiščene ZP v 

Sloveniji; 

• izboljšanje učinkovitosti postopkov 

umeščanja linijskih objektov v prostor2, 

zlasti varovanje koridorjev za načrtovano 

prenosno plinovodno omrežje; 

• mehanizmi za spremljanje realizacije 

investicij. 

• M2/1 Trojane – Vodice, 2013 

• M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-TOL, 2014 

• M3/1 Kalce – Ajdovščina, do 2020 

• M3/1 Ajdovščina – Miren, do 2020 

• M3/1 Kalce – Vodice, do 2020 

• M6 Ajdovščina – Lucija, do 2020 

• M8 Kalce – Jelšane, do 2020 

• M9a Kidričevo – Lendava, do 2020 

• M9b Kidričevo – Vodice, do 2020 

• M10 Vodice – Žirovnica – Rateče, do 2020* 

• Interkonektor SLO – Madžarska: Pince – 

Kidričevo, do 2020 

Identifikacija lokacije za skladiščenje ZP 

Distribucija ZP: 

• nova distribucijska omrežja 

• razširitev obstoječih omrežij 

TEKOČA GORIVA 
   

Splošni cilji: 
Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

Ključni elementi podpornega okolja: • nove skladiščne zmogljivosti za zagotavljanje 

                                                      
 
2 Glej podprogram Prostorsko načrtovanje 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

• zanesljivosti oskrbe z ustreznimi rezervami 

tekočih goriv;  

• povečanje deleža obnovljivih virov energije v 

oskrbi s tekočimi gorivi; 

• raziskave za evidentiranje nahajališč; 

• 90-100 odstotkov lastnih blagovnih rezerv 

surove nafte in tekočih goriv; 

• skladiščne zmogljivosti obveznih naftnih 

zalog v Republiki Sloveniji ter zagotoviti 

redno obnavljanje zalog v skladu z 

evropskimi smernicami; 

• razvoj proizvodnje biogoriv zlasti biogoriv 

druge generacije. 

• zagotavljanje izvedbe investicij v prenovo, 

širitev in gradnjo novih skladiščnih 

zmogljivosti obveznih naftnih zalog v 

Republiki Sloveniji; 

• razvoj mehanizmov, ki bodo omogočili 

razvoj proizvodnje biogoriv, zlasti biogoriv 

druge generacije; 

• spodbujanje raziskav in prenosa znanja 

vključno z nadaljevanjem raziskav za 

evidentiranje eventualnih nahajališč 

okljikovodikov v Republiki Sloveniji in 

raziskav na področju trajnostnih biogoriv; 

 

obveznih zalog naftnih derivatov v RS; 

• razvoj proizvodnje biogoriv v Sloveniji; 

• raziskave za evidentiranje eventualnih 

nahajališč okljikovodikov v Republiki 

Sloveniji 

• [vključitev v projekt PEOP (Pan European 

Oil Pipeline)]; 

 

JEDRSKA ENERGIJA    
Splošni cilji: 

• varno obratovanje jedrskih objektov v 

Sloveniji; 

• trajno in varno odlaganje nizko in srednje 

radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter priprava 

predloga za odločitev glede razgradnje in 

ravnanja z visoko radioaktivnimi odpadki 

(VRAO); 

• podaljšanje projektirane življenjske dobe 

Nuklearne elektrarne Krško (NEK); 

• nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• izgradnja trajnega odlagališča NSRAO na 

lokaciji Vrbina v občini Krško; 

• nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske 

energije v Sloveniji z izgradnjo nove 

elektrarne (jedrska elektrarna tretje 

generacije, ki ustreza najsodobnejši 

mednarodno priznani tehnologiji), na lokaciji 

ob obstoječem NEK v velikosti 1000 do 

1600 MW; 

• nadaljnje ohranjanje neodvisnosti upravnega 

Ključni elementi podpornega okolja: 

• spodbujanje visoke kakovosti strokovne 

dejavnosti v sektorju; 

• ohranjanje odličnosti v obratovanju NEK ter 

pravočasna priprava in izvedba vseh 

potrebnih ukrepov za podaljšanje 

projektirane življenjske dobe NEK; 

• financiranje izgradnje odlagališča NSRAO in 

dogovor z Republiko Hrvaško o NSRAO iz 

NEK, za katere je po meddržavni pogodbi 

• Izgradnja odlagališča NSRAO na lokaciji 

Vrbina v občini Krško (skladno z Uredbo o 

DPN (Ur.l.RS št. 114 z dne 31.12.2009)  

Podaljšanje življenjske dobe NEK in izgradnja 

JEK2 sta v podprogramu proizvodnja 

električne energije. 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

energije v Sloveniji z izgradnjo nove elektrarne; 

• visoka kakovost strokovne in raziskovalne 

dejavnosti v sektorju jedrske energetike (glej 

podprogram raziskave in razvoj). 

organa za nadzor jedrske varnosti; 

• pospešeni razvoj strokovne in raziskovalne 

dejavnosti na področju jedrske energetike. 

odgovorna Republika Hrvaška; 

• program razgradnje NEK in odlaganja 

NSRAO in uporabljenega3 jedrskega goriva 

(UJG); 

• kakovostna, pravočasna in transparentna 

odločitev o gradnji nove jedrske elektrarne 

na lokaciji ob obstoječem NEK; 

• ohranjanje izmenjave in pretoka znanja 

preko mednarodnih povezav; 

• medresorska koordinacija  aktivnosti za 

usklajevanje in dosego ciljev dolgoročnega 

izkoriščanja jedrske energije v Sloveniji; 
 

PREMOGOVNIŠTVO    

Splošni cilji: 

• ohranjanje konkurenčne proizvodnje lignita iz 

Premogovnika Velenje; 

• zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik do leta 

2015; 

• raziskave za evidentiranje zalog premoga v 

nahajališčih v Prekmurju in preostalih zalog v 

Rudniku Trbovlje – Hrastnik v smislu 

evidentiranja naravnih bogastev; 

• [razvojno raziskovalni projekti na področju 

Podporno okolje, ki bo omogočilo: 

• ohranjanje pridobivanja lignita samo v 

Premogovniku Velenje: postopno zmanjšanje 

izkopa v PV s 4 milijone ton leta 2021 na 

2  milijona ton leta 2040 ter zaprtje 

najkasneje do leta 2054; 

• zapiranje Rudnika Trbovlje – Hrastnik do 

2015 skladno z Zakonom o zakonom o 

postopnem zapiranju Rudnika Trbovlje - 

Hrastnik in razvojnem prestrukturiranju 

Ključni elementi podpornega okolja: 

• pravne podlage, ki bodo opredelile 

dolgoročno in postopno zmanjšanje 

proizvodnje in uporabe premoga v državi, 

tako da bodo optimalno usklajeni vidiki 

blaženja podnebnih sprememb z vidiki 

zanesljivosti in konkurenčnosti oskrbe4; 

• pravne podlage, ki bodo usmerjale nove in 

obstoječe proizvodne zmogljivosti električne 

energije na nizkoogljične vire,  (postopno 

• postopno zmanjšanje proizvodnje PV od leta 

2021 s 4  milijone ton na leto do višine 2 

milijona ton na leto do leta 2040 in 

ohranjanje na tej ravni do konca eksploatacije 

velenjskega odkopnega polja, predvidoma do 

leta 2054 

• zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH) 

do leta 2015 (ZPZRTH); 

• raziskave za potrditev zalog premoga v 

nahajališčih v Prekmurju in preostalih zalog v 

                                                      
 
3 Po veljavni zakonodaji se uporablja termin izrabljeno jedrsko gorivo. Za gorivo, ki se bo recikliralo, uvajamo termin uporabljeno jedrsko gorivo. 
4 [] možen element podpornega okolja 
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Cilji podprograma Področja ukrepanja Ključni elementi podpornega okolja Pričakovani odziv akterjev – ukrepi 

tehnologij skladiščenja ogljika in tehnologij 

podzemnega uplinjanja premoga (Glej 

podprogram Raziskave in razvoj).] 

regije; 

• znatno zmanjšanje uvoženega premoga za 

proizvodnjo električne energije s prehodnim 

obdobjem za obstoječe naprave za 

soproizvodnjo toplote in električne energije 

do največ leta 2020. 

zmanjšanje rabe uvoženih premogov); 

• državne pomoči za zapiranje RTH; 

• spodbujanje raziskav in prenosa znanja. 

Rudniku Trbovlje – Hrastnik v smislu 

evidentiranja naravnih bogastev; 

• razvojno raziskovalni projekti na področju 

tehnologij skladiščenja ogljika in tehnologij 

podzemnega uplinjanja premoga. 
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Tabela 3: Opis scenarijev in dodatnih scenarijev NEP (vir: IJS, maj 2011) 

Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

1. PODPROGRAM - UČINKOVITA RABA ENERGIJA        NE 

• nizkooenergijske, pasivne in skoraj nič energijske stavbe v 

stanovanjskem sektorju ter storitvenih dejavnostih, vse novogradnje 

in prenove stavb v obsegu 4% stanovanjskega fonda letno;   

• ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb: zamenjava oken, toplotna 

izolacija fasad, izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih sistemov 

• energetsko učinkoviti gospodinjski aparati 

• ukrepi URE v storitvenih dejavnostih (pisarniška oprema, 

razsvetljava, tehnologije v storitvenih dejavnostih idr) 

• ukrepi učinkovite rabe v energetsko intenzivnih dejavnostih 

predelovalne industrije: 

o električne obločne peči za proizvodnjo jekla: nadaljevanje 

izvajanja ukrepov za zmanjšanje intenzivnosti. 

(posodobitve peči, vgradnja »oxy fuel« gorilnikov, 

vpihovanje kisika, uporaba zemeljskega plina za začetno 

plamensko taljenje vložka, predgrevanje vložka, 

vpihovanje ogljičnih materialov za penjenje žlindre, idr.)  

o termični procesi pri proizvodnji papirja (rekuperacija 

odpadne toplote, zamenjava in modernizacija papirnih 

strojev, organizacijski ukrepi) 

• izvajanje ukrepov iz Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 

učinkovitost 2008-2016 ter dodatne aktivnosti:  

• horizontalni ukrepi učinkovite rabe v industriji: 

o frekvenčna regulacija elektromotorjev, 

o energetsko učinkoviti elektromotorji, črpalke in 

ventilatorji, 

2800.000 m2 stanovanjske površine 
nizkoenergijske in pasivne gradnje do leta 2030 - 
novogradnje 
Prenove 4% stavbnega fonda/leto 
V javnem sektorju obnova 66% stavb do leta 2030 
(od tega 59% v nizkooenrgijskem standardu) 
V ostalem storitvenem sektorju 46% (od tega 26% 
v izboljšanem standardu) 

 
izboljšana intenzivnost novih naprav, hitrejša 
zamenjava z novimi za cca 20% kot v referenčni 
strategiji 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 20% do 

2030  

 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 24% do 

2030 

 

 

 

90% tržni delež do leta 2030 

70-80% tržni delež do leta 2030 

2500.000 m2 stanovanjske površine 
nizkoenergijske in pasivne gradnje do leta 2030 - 
novogradnje  
Prenove 2% stavbnega fonda/leto 
V javnem sektorju obnova 41% stavb do leta 2030 
(od tega 59% v nizkooenrgijskem standardu) 
V ostalem storitvenem sektorju 35% (od tega 26% 
v izboljšanem standardu) 

 
izboljšana intenzivnost novih naprav 
 
 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 7% do 2030  

 

 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 13% do 

2030 

 

 

 

65% tržni delež do leta 2030 

40-50% tržni delež do leta 2030 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

o ukrepi URE na področju komprimiranega zraka,  

o energetsko učinkovita razsvetljava, 

o energetsko učinkoviti industrijski kotli, 

o toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso, 

o drugi ukrepi:  

• energetsko učinkovita javna razsvetljava 

 

povprečno zmanjšanje rabe za 20% 

tržmi delež izvedbe ukrepov 95% 

izboljšanje specifične rabe 

izboljšanje izkoristkov za 2 do 6% 

izboljšanje specifične rabe za 0,5% leto 

izboljšanje specifične rabe 

 

povprečno zmanjšanje rabe za 20% 

tržmi delež izvedbe ukrepov 60% 

izboljšanje specifične rabe 

izboljšanje izkoristkov za 2 do 6% 

izboljšanje specifične rabe za 0,5% leto 

izboljšanje specifične rabe 

 

 
 
 
 
 
 
 
- 
 

2. PODPROGRAM - RABA ENERGIJE V PROMETU  
      DA 

• uvajanje biogoriv – primešavanje biodizla dizelskemu gorivu in 

bioetanola bencinom 

• spodbujanje rabe biogoriv za specifična področja: kmetijstvo, javni 

promet 

• izboljšanje energetske učinkovitosti vozil z motorji na notranje 

izgorevanje, vključno z uporabo energijsko učinkovitih pnevmatik 

• električna akumulatorska vozila  

• hibridna vozila 

• hibridna vozila na vtičnico 

• vozila na vodik 

• vozila na UNP 

• vozila na SZP 

• polnilna infrastruktura za: 

•  električna vozila,  

• vozila na vodik,  

• vozila na UNP,  

• vozila na SZP 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 in 0,66 PJ do leta 

2030 

10% delež v javnem prometu, 35% delež 

pogonskih goriv v kmetijstvu  

skladno z zahtevami za minimalno energetsko in 

emisijsko učinkovitost vozil in pnevmatik v EU 

2,7% voznega parka do 2020 in 10,2% do 2030 

5,9% voznega parka do 2020 in 29,2% do 2030 

4% voznega parka do 2020 in 12,6% do 2030 

1% voznega parka do 2020 in 5,1% do 2030 

0,7% voznega parka do 2020 in 0,9% do 2030 

0,7% voznega parka do 2020 in 0,9% do 2030 

 

3000 javnih polnilnih mest za el. vozila do 2020 

20 polnilnih mest za vodik do 2020 

ustrezna pokritost 

ustrezna pokritost 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 in 0,66 PJ do leta 

2030 

10% delež v javnem prometu, 35% delež 

pogonskih goriv v kmetijstvu  

skladno z zahtevami za minimalno energetsko in 

emisijsko učinkovitost vozil in pnevmatik v EU 

1,3% voznega parka do 2020 in 5,9% do 2030 

5,8% voznega parka do 2020 in 29,9% do 2030 

1,3% voznega parka do 2020 in 5,9% do 2030 

0,4% voznega parka do 2020 in 3,3% do 2030 

0,6% voznega parka do 2020 in 0,8% do 2030 

0,6% voznega parka do 2020 in 0,8% do 2030 

 

2000 javnih polnilnih mest za el. vozila do 2020 

12 polnilnih mest za vodik do 2020 

ustrezna pokritost 

ustrezna pokritost 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 

 

10% delež v javnem prometu, 

35% delež pogonskih goriv v 

kmetijstvu  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. PODPROGRAM - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE  
      

DA 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

Mikro, male in srednje elektrarne: 

• vetrne elektrarne (119 MW do 2020 in 295 MW do 2030) 

• male hidroelektrarne (43 MW do 2020 in 18 MW do 2030) 

• sončne elektrarne (336 MW do 2020 in 567 MW do 2030) 

• geotermalne elektrarne (25 MW do 2030) 

• SPTE na lesno biomaso (14 MW do 2020 in 20 MW do 2030)  

• odlagališčni plin 

• drugi bioplini in ČN (32 MW do 2020 in 1 MW do 2030) 

Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE: 

• geotermalni ogrevalni sistemi: 10 sistemov do 2020 in 20 sistemov 

do 2030 

• sončni kolektorji:  

• kotli na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih:  

• kotli na LBM v javnem sektorju in storitvenih dejavnostih:  

• kotli na LBM v industriji (220 kW):  

• kotli na LBM v industriji ( 2.000 kW):  

• sistemi DOLB (> 1MW):  

• lokalni sistemi DOLB (< 1MW):  

• toplotne črpalke:  

Nadaljnje spodbujanje širokega nabora tehnologij za izkoriščanje OVE za 

toplotne namene do leta 2030 

 

119 MW do 2020 in 295 MW do leta 2030 

43 MW do 2020 in  18 MW do leta 2030 

336 MW do 2020 in  567 MW do leta 2030 

0 MW do 2020 in 25 MW do leta 2030 

14 MW do 2020 in 20 MW do leta 2030 

 

32 MW do 2020 in  1 MW do leta 2030 

 

10 sistemov do 2020 in 20 sistemov do 2030 

 

669.000 m2 do 2020 in 1.557.000 m2 do 2030 

78.000 enot do 2020 in 122.000 enot do 2030 

8.000 enot do 2020 in 16.000 enot do 2030 

200 enot do 2020 in 280 enot do 2030 

50 enot do 2020 in 70 enot do 2030 

55 sistemov do 2020 in 67 sistemov do 2030 

370 sistemov do 2020 in 417 sistemov do 2030 

52.000 enot do 2020 in 107.000 do 2030 

 

 

 

103 MW do 2020 in 130 MW do leta 2030 

22 MW do 2020 in  16 MW do leta 2030 

126 MW do 2020 in  96 MW do leta 2030 

0 MW do 2020 in  10 MW do leta 2030 

8 MW do 2020 in  9 MW do leta 2030 

 

32 MW do 2020 in  1 MW do leta 2030 

 

10 sistemov do 2020 in 20 sistemov do 2030 

 

545.000 m2 do 2020 in 1.225.000 m2 do 2030 

79.000 enot do 2020 in 123.000 enot do 2030 

8.000 enot do 2020 in 15.000 enot do 2030 

100 enot do 2020 in 140 enot do 2030 

26 enot do 2020 in 35 enot do 2030 

42 sistemov do 2020 in 50 sistemov do 2030 

280 sistemov do 2020 in 312 sistemov do 2030 

53.000 enot do 2020 in 108.000 do 2030 

 

103 MW do 2020 

22 MW do 2020 

126 MW do 2020 

0 MW do 2020 

8 MW do 2020  

 

32 MW do 2020  

 

10 sistemov do 2020 

 

545.000 m2 do 2020 

79.000 enot do 2020 

8.000 enot do 2020 

100 enot do 2020 

26 enot do 2020 

42 sistemov do 2020 

280 sistemov do 2020  

53.000 enot do 2020 

4. PODPROGRAM - LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO  
      

DA 

Ukrepi v sistemih daljinskega ogrevanja: 

• priključevanje odjemalcev; 

• širitev omrežij daljinskega ogrevanja; 

• učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja; 

• izgradnja sistemov DO:  

 

povečanje deleža v oskrbi s toploto za 33,8% do 

leta 2020 in za 19,7% do leta 2030 

 

 

 

povečanje deleža v oskrbi s toploto za 26,5% do 

leta 2020 in za 14,3% do leta 2030 

 

 

 

- 

- 

- 

- 



Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalnega energetskega programa na varovana območja 

 
 

                                                                      Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                         27 

Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

• mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno toplotno 

močjo za proizvodnjo 500 kW,  

• večji sistemi  povprečne velikosti 4 MWt   

• izgradnja sistemov daljinskega hlajenja; 

• izkoriščanje odpadkov v energetske namene (ukrepi so vključeni v 

operativne programe ravnanja z odpadki) 

 

povečanje proizvodnje toplote v sistemih DO za 

15,4% do leta 2020 in za 8,2% do leta 2030 v 

obstoječih in novih sistemih DO 

najmanj 60 MW sistemov DH do leta 2030 

7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

Povečanje proizvodnje toplote v sistemih DO za 

10,2% do leta 2020 in za 4,1% do leta 2030 v 

obstoječih in novih sistemih DO 

najmanj 60 MW sistemov DH do leta 2030 

7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

 

- 

 

- 

7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

5. PODPROGRAM - SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRI ČNE 

ENERGIJE  

      
NE 

Soproizvodnja toplote in električne energije (nadomeščanje oz. modernizacija 

starih objektov, sistemov za oskrbo s toploto in novi sistemi): 

• SPTE na ZP v industriji  

• SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja 

• SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih 

• SPTE na ZP v gospodinjstvih 

Gre za različne tehnologije SPTE z visokim izkoristkom na ZP. 

 

SPTE na OVE so navedene v podprogramu: obnovljivi viri energije. 

 

 

165 MW do 2020 in 95  MW do 2030 

19 MW do 2020 in  6 MW do 2030 

28 MW do 2020 in 27 MW do 2030 

11 MW do 2020 in 27 MW do 2030 

 

 

 

 

93 MW do 2020 in 50  MW do 2030 

14 MW do 2020 in 6 MW do 2030 

20 MW do 2020 in 17 MW do 2030 

14 MW do 2020 in  6 MW do 2030 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

6. PODPROGRAM - PROIZVODNJA ELEKTRI ČNE ENERGIJE 
      

Da 

Ukrepi na področju proizvodnje električne energije 

• podaljšanje življenjske dobe NEK, obratovanje do l. 2043 

• TEŠ6, 549 MW, l. 2014 

• TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene:  

o (opcija 290 MW, plinsko parna elektrarna, l. 2015,  

o opcija 130-190 MW terciarne rezerve idr.) 

• TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW do l. 2020 

• TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 MW, plinska turbina, 2015) 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

• prenova HE: Zlatoličje, dodatnih 24 MW, 2013  

• prenova HE: Formin, dodatnih 12 MW, 2013 

• dokončanje verige HE na spodnji Savi: HE Krško, 39 MW l. 2013, HE 

Brežice, 41 MW l. 2015 in HE Mokrice 30 MW l. 2018 

• ČE Kozjak 400 MW, l. 2018 

• veriga HE na Srednji Savi, I.faza:  

o 78 MW do leta 2020  (HE Suhadol, HE Trbovlje) 

o 162 MW do leta 2030 (HE Renke, HE Ponoviče, HE 

Kresnice, HE Jevnica)  

• prenova HE Moste leta 2022, variante, dodatnih 34 MW 

• druge HE do 2030, 246 MW 

o območje potencialne energ. izrabe Mure - mejni odsek z 

Avstrijo do AC mostu pri Vučji vasi na notranji Muri 

(skupne moči od 1,5 MW do 55  MW glede na okoljsko 

sprejemljivost)  

o območje potencialne energ. izrabe sr. Save, II. faza glede na 

okoljsko sprejemljivost na odseku od Medvod do Jevnice 

o druge neopredeljene lokacije od 2020 do leta 2030 

• novi viri terciarne rezerve (obstoječe energetske in industrijske lokacije), 

170 MW do leta 2020;  

• ČHE, druge enote 200 MW, od 2020 do 2030 

• JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 

• HE prenove: dodatnih 48 MW, od 2020 do 2030 

• PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 MW, od 2020 do 2030 

(obstoječe industrijske in energetske lokacije) 

• Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom  

 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

da 

 

 

 

ne 

 

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

da 

 

 

 

1100 MW 

l.2022  

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

da 

 

 

 

ne 

 

 

2 x 396 MW  

 

1635 TJ l.2020 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

da 

 

 

 

ne 

 

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

da 

 

 

 

1100 MW 

l.2022 

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

da 

 

 

 

ne 

 

 

2 x 396 MW  

 

1635 TJ l.2020 

da 

da 

da 

 

- 

 

da 

- 

 

 

- 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

1635 TJ/leto leta 2020 



Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalnega energetskega programa na varovana območja 

 
 

                                                                      Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                         29 

Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

(obstoječe energetske in industrijske lokacije) 837 TJ l. 2030 837 TJ l. 2030 837 TJ l. 2030 837 TJ l. 2030 837 TJ l. 2030 837 TJ l. 2030 

7. PODPROGRAM - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 
      

ne 

• DV 2x400 kV Beričevo – Krško, do leta 2015; 

• DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (prehod iz 220 kV na 400 kV, 

vključitev TEŠ6), do leta 2014; 

• DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (povezava z Madžarsko), do leta 2016; 

• DV 2x400 kV Okroglo – Videm (Udine., povezava z Italijo), do l. 2018; 

• vključitev ČHE na Dravi in daljnovodna povezava do RTP Maribor do 

leta 2018; 

• DV 2x400 kV Divača – Beričevo – Podlog – Cirkovce (prehod iz 220 

kV na 400 kV in RTP Kleče in RTP Kleče), leta 2020; 

• RTP in stikališča:  

o RTP 400/220/110 kV Divača, prečni TR, leta 2012; 

o RTP 400/110 kV Krško drugi TR, DV polja, leta 2012; 

o RTP 400kV TEŠ6, leta 2014; 

o NEK 400 kV stikališče, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Cirkovce, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Divača, drugi TR 300 MVA, leta 2016; 

o RTP ČHE Kozjak, leta 2018; 

o RTP 400/110 kV Okroglo, prečni TR, leta 2020; 

o RTP 400/110 kV Avče, leta 2020; 

• vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV, 

[vzankanje] - novogradnje in rekonstrukcije, skladno z razvojnimi načrti 

podjetij; 

• RTP 110/20 kV, RTP 110 kV – vrsta lokacij skladno z razvojnimi 

da  

da 

 

da 

da 

da 

 

da 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

da 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

načrti podjetij  

8. PODPROGRAM – OMREŽJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRI ČNE 

ENERGIJE 

      
ne 

• visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 

110 kV, KBV 2x110 kV - novogradnje in rekonstrukcije,  skladno z 

razvojnimi načrti podjetij 

• razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN 

• ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV omrežja in povečanje 

zmogljivosti ter obnove RTP 110 kV/SN do l. 2020:  

• 7.000 km novih SN vodov 

• 5.600 km rekonstrukcije SN vodov 

• 40 novih razdelilnih SN postaj 

• 35 rekonstrukcij razdelilnih SN postaj 

• 5.300 novih TP SN/0,4 kV 

• 2.200 rekonstrukcij TP SN/0,4 kV 

• 3.700 km novih NN vodov 

• 8.300 km rekonstrukcij NN vodov 

• prehod na aktivna omrežja in vodenje omrežij: 

• avtomatizacija in vodenje SN omrežja 

• obratovanje SN omrežja – ozemljevanje nevtralne točke 

• pospešeno uvajanje aktivnih omrežij, pametnih merilnih in 

obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije in 

razpršenih proizvajalcih  

• distribucijski centri vodenja in klicni centri 

• TK infrastruktura 

• sistemi merjenja električne energije 

• informacijska podpora  

Da 

 

 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

 

 

da 

da 

da 

da 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

 

9. PODPROGRAM – OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM  
      

ne 

Izgradnja kompresorskih postaj: 

• KP Kidričevo 1. faza (50 bar, 3. enota), 2016* 

• KP Kidričevo 2. faza (70 bar) 2016* 

• KP na M2/1 (70 bar) do 2020* 

• KP Rogatec do 2020* 

Izgradnja prenosnih plinovodov do leta 2020: 

• M1/1 Ceršak - Kidričevo, 2011 

• M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, 2013 

• M2/1 Trojane – Vodice, 2013 

• M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-TOL, 2014 

• M3/1 Kalce – Ajdovščina, do 2020* 

• M3/1 Ajdovščina – Miren, do 2020* 

• M3/1 Kalce – Vodice, do 2020* 

• M6 Ajdovščina – Lucija, do 2020* 

• M8 Kalce – Jelšane, do 2020* 

• M9a Kidričevo – Lendava, do 2020* 

• M9b Kidirčevo – Vodice, do 2020 

• M10 Vodice – Žirovnica – Rateče, do 2020* 

• Interkonektor SLO – Madžarska: Pince – Kidričevo, do 2020 

Identifikacija lokacije za skladiščenje ZP (raziskave) 

Distribucija ZP: 

• nova distribucijska omrežja 

• razširitev obstoječih omrežij 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

- 

 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT  PLIN_INT  OSN_REF JE_REF PLIN_REF  AN OVE  

10. PODPROGRAM - TEKOČA GORIVA  
      

ne 

• nove skladiščne zmogljivosti za zagotavljanje obveznih zalog v RS 

(obstoječe industrijske lokacije); 

• razvoj proizvodnje biogoriv v Sloveniji; 

• raziskave za evidentiranje eventualnih nahajališč okljikovodikov v 

Republiki Sloveniji 

• [vključitev v projekt PEOP (Pan European Oil Pipeline)]; 

 

da  

 

da 

da 

 

 

 

da  

 

da 

da 

 

 

 

- 

- 

- 

 

- 

 

11. PODPROGRAM – JEDRSKA ENERGIJA       ne 

• Izgradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško 

(skladno z Uredbo o DPN (Ur.l.RS št. 114 z dne 31.12.2009)  

Opomba: Podaljšanje življenjske dobe obstoječe NEK in izgradnja JEK2 sta 

v podprogramu Proizvodnja. električne energije. 

da  

 

 

 

da  da  da  

 

 

da  

 

 

da  

 

- 

 

12. PODPROGRAM – PREMOGOVNIŠTVO       ne 

• postopno zmanjšanje proizvodnje PV od leta 2021 s 4 milijone ton na 

leto do 2 milijona ton na leto do leta 2040 in ohranjanje na tej ravni do 

konca eksploatacije velenjskega odkopnega polja, predvidoma do leta 

2054 

• zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH) do leta 2015 (ZPZRTH); 

• raziskave za potrditev zalog premoga v nahajališčih v Prekmurju in 

preostalih zalog v Rudniku Trbovlje – Hrastnik v smislu evidentiranja 

naravnih bogastev; 

• razvojno raziskovalni projekti na področju tehnologij skladiščenja 

ogljika in tehnologij podzemnega uplinjanja premoga. 

 

eksploatacija do leta 2054 

 

 

da 

da 
 
 
 
 
da 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 

Legenda: 
OSN_INT; intenzivni osnovni scenarij 
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JE_INT; intenzivni jedrski scenarij 
PLIN_INT; intenzivni plinski scenarij 
OSN_REF; referenčni osnovni scenarij 
JE_REF; referenčni jedrski scenarij 
PLIN_REF; referenčni plinski scenarij 
AN OVE; Akcijski načrt za obnovljive vire energije (DA – AN OVE obravnava podprogram, NE – AN OVE ne obravnava podprograma) 
 
 
Opis dodatnih scenarijev (IJS, maj 2011): 

Ukrepi in skupine ukrepov NEP DOD_JE  DOD_PLIN  

1. PODPROGRAM - UČINKOVITA RABA ENERGIJA  

2. PODPROGRAM - RABA ENERGIJE V PROMETU 

3. PODPROGRAM - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

4. PODPROGRAM - LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 

5. PODPROGRAM - SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

 

Isti ukrepi kot v scenarijih: OSN_INT, JE_INT, PLIN_INT 

6. PODPROGRAM - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOD_JE DOD_PLIN 

Ukrepi na področju proizvodnje električne energije 

• TEŠ6, 549 MW, l. 2014 

• prenova in okoljska sanacija TEŠ4 in TEŠ5, obratovanje do leta 2027 

• JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 

• plinsko parna elektrarna (PPE), l. 2016 

• plinsko parna elektrarna (PPE), l. 2022 

• izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom – 

sosežig (obstoječe energetske in industrijske lokacije) 

• viri terciarne rezerve 

Ostali ukrepi (NEK, HE, TE TOL, TET, TEB, ČHE ) isti kot v drugih scenarijih  

 

ne 

da 

da 

396 MW 

 

761 TJ l.2020,, 0 TJ l. 2030 

 

da 

 

ne 

da 

ne 

369 MW 

369 MW 

761 TJ l.2020,, 0 TJ l. 2030 

 

da 

7. PODPROGRAM - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE Ukrepi v okviru kot v vseh drugih scenarijih  

8. PODPROGRAM – OMREŽJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE Ukrepi kot v vseh drugih scenarijih 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP DOD_JE  DOD_PLIN  

ENERGIJE 

9. PODPROGRAM – OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM Ukrepi v okviru kot v vseh drugih scenarijih  

10. PODPROGRAM - TEKOČA GORIVA Ukrepi kot v vseh drugih scenarijih 

11. PODPROGRAM – JEDRSKA ENERGIJA DOD_JE DOD_PLIN 

• Izgradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško 

(skladno z Uredbo o DPN (Ur.l.RS št. 114 z dne 31.12.2009)  

Opomba: Podaljšanje življenjske dobe obstoječe NEK in izgradnja JEK2 sta v 

podprogramu Proizvodnja. električne energije. 

Da 

 

 

da 

 

 

 

12. PODPROGRAM – PREMOGOVNIŠTVO DOD_JE DOD_PLIN 

• postopno zmanjšanje proizvodnje PV in prenehanje izkoriščanja leta 

2027 

Ostali ukrepi isti kot v drugih scenarijih 

Eksploatacija do leta 2027 

 

Legenda: 
DOD_JE: dodatni plinski scenarij 
DOD_PLIN: dodatni jedrski scenarij 
INT_OSN; intenzivni osnovni scenarij 
JE_INT; intenzivni jedrski scenarij 
PLIN_INT; intenzivni plinski scenarij 
OSN_REF; referenčni osnovni scenarij 
JE_REF; referenčni jedrski scenarij 
PLIN_REF; referenčni plinski scenarij 
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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; v nadaljevanju Pravilnik) se energetska infrastruktura uvršča v prilogo II, 
poglavja II, IX in X. 
 
Tabela 4: Posegi v NEP 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 

kablovod 
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 
jezovi, zapornice, 

pragovi) 

vodne ptice, črna 
štorklja, sršenar, 

mali klinkač, kosec, 
srednji detel, pivka, 

beločeli muhar, veliki 
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 

območje 
vpliva je 
odvisno 

od 
velikosti 

objekta in 
vodotoka 

200 m 
nizvodno in 
gorvodno 

Enako kot v stolpcu 
neposredni vpliv 

Poseg se 
presoja na 
celotnem 
vodnem 
sistemu, 

katerega del 
je varovano 

območje 
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Kompleksni 
industrijski objekti 

VSE SKUPINE 0 100 
ptice, netopirji, vodni 
in obvodni habitatni 

tipi, hrošči 
1000 

 
Naprave za proizvodnjo električne energije in toplote ter objekti za prenos in distribucijo te energije se v 
skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, uvrščajo med objekte energetske infrastrukture 
državnega oziroma občinskega pomena. Za umestitev teh objektov v prostor je treba zagotoviti celovito 
presojo vplivov za prostorski načrt, in sicer na območjih, ki so za tako proizvodnjo električne energije 
predhodno predvidena v strateških državnih programih, kot je Strategija prostorskega razvoja ali NEP. 
Opredelitev objektov energetske infrastrukture glede na njihovo umeščanje v prostor je prikazana na 
spodnji tabeli. 
 
Tabela 5: Postopki prostorskega načrtovanja za umeščanje objektov energetske infrastrukture v prostor 
Vrsta naprave ali 
infrastrukture 

Nacionalni 
energetski 
program/strateški 
prostorski načrt 

Državni 
prostorski načrt 

Občinski 
prostorski načrt 

Celovita presoja 
vplivov na okolje 

Hidroelektrarne >10 MWe >10 MWe ≤10 MWe ≥1 MWe 

Vetrne elektrarne polje >10 MWe polje >10 MWe polje ≤10 MWe ≥10 MWe 
na varovanih 
območjih 
≥0,5 MWe 

Geotermalna elektrarna >16 MWe >16 MWe ≤16 MWe >30kWt 
Termoelektrarne in 
termoelektrarne-toplarne 

>16 MWe >16 MWe ≤16 MWe ≥50 MWt 

Termoelektrarne in 
termoelektrarne-toplarne na 
trdno gorivo iz nenevarnih 
odpadkov ali sežigalnice 
nenevarnih odpadkov 

 > 1000 ton 
odpadkov letno 

≤ 1000 ton 
odpadkov letno 

> 100 ton 
odpadkov na dan 

Naprave za proizvodnjo 
biogoriv iz biomase 

- - � � 

Prenosni elektroenergetski 
vodi 

≥110kV ≥110kV <110kV ≥110kV 
in dolžino 5 km na 
območju naselja ali 
na varovanih 
območjih 

Plinovodi in distribucijsko 
omrežje za ogrevanje ali 
hlajenje  

- - � za premer 
cevovoda 800 mm 
in dolžine 40 km 
ali 
za premer 
cevovoda 500 mm 
in dolžine 5 km na 
varovanih 
območjih 

Naprave za decentralizirano 
proizvodnjo električne 
energije, ogrevanje in hlajenje 
– manj zahtevni gradbeni 
objekti 

- - � - 

Naprave za decentralizirano 
proizvodnjo električne 
energije, ogrevanje in hlajenje 
– investicijsko vzdrževalna 
dela 

- - - - 

 
Iz tabele zgoraj je razvidno, da morajo biti v NEP navedena območja elektrarn in toplarn, če njihova 
nazivna proizvodna moč presega vrednosti, ki so v drugem stolpcu tabele opredeljene kot prag za objekte 
infrastrukture državnega pomena. V podprogramu “obnovljivi viri energije” so v NEP vključene le vetrne 
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elektrarne, ki se glede na proizvodno moč električne energije uvrščajo med objekte infrastrukture 
državnega pomena. 
 
V poročilu so natančnejše presojani posegi (ukrepi) do leta 2030, ki še niso bili presojani do izdelave te 
presoje oziroma se zanje postopek celovite presoje še ni pričel. Prikazani so v prilogi 3. Prav tako v temu 
poročilu niso posebej presojani posegi (ukrepi), ki so že sprejeti in potrjeni s Strategijo prostorskega 
razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04).  
 

2.4 Predvideno obdobje izvajanja programa 
 
Predvideno obdobje izvajanja NEP lahko razdelimo na tri sklope: 

- kratkoročne – do leta 2020 
- srednjeročne – do leta 2030 
- dolgoročne – do leta 2050 

 
NEP bo stopil v veljavo po potrditvi na vladi. 

2.5 Potrebe po naravnih virih 
 
NEP predvideva uporabo večih naravnih virov preko katerih se bo pridobivala energija. Viri in namen 
uporabe so našteti v tabeli spodaj. 
 
Tabela 6: Naravni viri in namen uporabe, ki bodo potrebni za izvedbo NEP-a 
Naravni vir Namen uporabe 
veter − vetrne elektrarne ((119 MW do 2020 in 295 MW do 2030)  

 
voda − male hidroelektrarne (43 MW do 2020 in 18 MW do 2030) 

− prenova HE: Zlatoličje, dodatnih 24 MW, 2013  
− prenova HE: Formin, dodatnih 12 MW, 2013 

− dokončanje verige HE na spodnji Savi: HE Krško, 39 MW l. 2013, HE Brežice, 41 

MW l. 2015 in HE Mokrice 30 MW l. 2018 

− ČHE Kozjak 400 MW, l. 2018 

− veriga HE na Srednji Savi, I. faza: 78 MW do leta 2020, 162 MW do leta 2030  

− prenova HE Moste leta 2022, variante, dodatnih 34 MW 

− druge HE do 2030, 246 MW 

− HE prenove: dodatnih 48 MW, od 2020 do 2030 

− ČE, druge enote 200 MW, od 2020 do 2030 
sonce − sončne elektrarne (337 MW do 2020 in 567 MW do 2030) 

− sončni kolektorji: 561.000 m2 
geotermalna energija − geotermalne elektrarne (25 MW do 2030) 

− geotermalni ogrevalni sistemi: 10 sistemov s skupno proizvodnjo toplote 114 TJ 
− toplotne črpalke, 53.000 enot, s skupno proizvodnjo toplote 10 TJ 

biomasa − kotli na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih, 67.800 enot 
− kotli na LBM v storitvenih dejavnostih, 7.700 enot 
− kotli na LBM v industriji, 130 enot 
− sistemi DOLB (> 1MW), 42 sistemov 
− lokalni sistemi DOLB (< 1MW), 280 sistemov 
− Izkoriščanje lesne biomase v velikih enotah SPTE za visokim izkoristkom – sosežig 

uran − podaljšanje življenjske dobe NEK, obratovanje do l. 2043; 
− JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 

fosilna goriva − TEŠ6, 549 MW, l. 2014; 
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− TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene:  
o (opcija 290 MW, plinsko parna elektrarna, l. 2015,  
o opcija 130-190 MW terciarne rezerve idr.) 

− TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW do l. 2018 
− TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 MW, plinska turbina, 2015) 
− postopno zmanjšanje proizvodnje PV od leta 2021 s 4 milijone ton na leto do 2 

milijona ton na leto do leta 2040 in ohranjanje na tej ravni do konca eksploatacije 
velenjskega odkopnega polja, predvidoma do leta 2054 

− zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH) do leta 2015 (ZPZRTH); 
− raziskave za potrditev zalog premoga v nahajališčih v Prekmurju in preostalih zalog 

v Rudniku Trbovlje – Hrastnik v smislu evidentiranja naravnih bogastev; 
− razvojno raziskovalni projekti na področju tehnologij skladiščenja ogljika in 

tehnologij podzemnega uplinjanja premoga. 
− Mikro, male in srednje elektrarne: odlagališčni plin in drugi bioplini in ČN (32 MW 

do 2020 in 1 MW do 2030) 
− PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 MW, od 2020 do 2030 (obstoječe 

industrijske in energetske lokacije) 
 

2.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanje z njimi 
 
Emisije v zrak 
V času obratovanja objektov, potrebnih za izvedbo NEP-a, lahko pričakujemo onesnaženje zraka v obliki: 
� dimnih plinov iz termoelektrarn, 
� dimnih plinov plinskih elektrarn, 
� dimnih plinov pri sežigu lesne biomase, 
� izpušnih plinov iz tovornih vozil in gradbene mehanizacije, 
� izpušnih plinov iz prometa osebnih vozil. 
 
Emisije v tla, površinske in podzemne vode 
Pri obratovanju objektov, potrebnih za izvedbo NEP-a in izgradnji novih, lahko pričakujemo predvsem 
onesnaževanje tal, 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.). 
 
Emisije hrupa 
Povišana raven hrupa pri obratovanju objektov, potrebnih za izvedbo NEP-a in izgradnji novih,  je lahko 
posledica:  
� obratovanja strojne opreme,  
� prometa tovornih in osebnih vozil, 
� naprav, ki so vir hrupa, pri opravljanju dejavnosti. 
 
Ravnanje z odpadki  
V sklopu izvedbe Programa bodo med objektov nastajali odpadki, med drugim tudi radioaktivni odpadki 
iz NEK in JEK2 ter odpadni material termoelektrarn (elektrofiltrski pepel, žlindra, sadra,…). Količina teh 
odpadkov v času izdelave poročila ni bila znana, vsekakor pa je potrebno z odpadki ravnati v skladu z 
zakonodajo na področju odpadkov: 
� Uredba o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 34/08) 
� Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Uradni list RS, št. 34/08)  
� Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Uradni list RS, št. 34/08)  
� Pravilnik o ravnanju z radioaktivnimi odpadki in izrabljenim gorivom (Uradni list RS, št. 

49/06) 
� in ostalo zakonodaja s področja odpadkov. 
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Elektromagnetno sevanje 
V spodnji tabeli so priporočene mejne vrednosti za elektromagnetna sevanja frekvence 50 Hz po Uredbi o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, 70/96). 
 
 priporočena mejna vrednost I. območje II. območje 
električna poljska jakost 500 V/m 10000 V/m 
gostota magnetnega pretoka 10 |/T 100 |/T 
 

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) določenih 286 območij Natura 2000, od tega jih je 260 določenih na 
podlagi direktive o habitatih (SCI) in 26 na podlagi direktive o pticah (SPA). Območja zajemajo 35,5 % 
površine Slovenije, od tega 639734,76 ha oz. 32 % na podlagi direktive o habitatih (SCI) in 461818,87 ha 
oz. 23 % na podlagi direktive o pticah (SPA) (ARSO, avgust 2010). Dodatno je bilo v maju 2008 
določenih še 17 območij, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna varstvena 
območja, t.i. SPA dodatki, ki predstavljajo dodatnih 1,7 % površine Slovenije oziroma 33989,48 ha (vir: 
internetna stran ARSO, citirano avgust 2010). 
 
Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 krajinskih parkov, 1 strogi naravni 
rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1277 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 254847 ha, kar je 12,57% 
površine Slovenije (stanje julij 2010, vir: ARSO, avgust 2010). Predvideno je povečanje deleža zavarovanih 
območij različnih kategorij za 10 % površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, Uradni list RS, št. 02/06). 
 
Evropska komisija je od Republike Slovenije na biogeografskem seminarju zahtevala, da se v Naturo 2000 
vključijo še dodatna območja. Investitorje opozarjamo, da se po potrditvi teh območij lahko spremeni 
sprejemljivost nekaterih posegov.  
 

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

 
V poročilu presojamo program zato smo varstvene cilje povzeli po Zakonu o ohranjanju narave (Uradni 
list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2) in Uredbi o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08).  
 
Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08) 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. 

 
Operativni program upravljanja območij Natura 2000 za obdobje 2007 – 2013 (MOP, 2007) v prilogi 4.2 
za vsako posamezno območje Natura določa podrobne varstvene cilje, ki se praviloma nanašajo na 
notranja območja območij Natura in izhajajo iz varstvenih ciljev v skladu z Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih. Določeni so tudi varstveni ukrepi in druge predpisane vsebine. Te cilje je potrebno upoštevati 
pri presojah planov in posameznih posegov. Pričujoče poročilo je strateške narave, zato v njem natančni 
cilji niso opredeljeni, saj tudi posamezni posegi v prostor niso prostorsko opredeljeni. 
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Tabela 7: 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) 
 

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) 
 

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 Območja Natura 2000 
 
Na območjih Natura (območja SPA in SCI) je potrebno v skladu s 7. členom Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08) 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 potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom 
Zakona o ohranjanju narave. V primeru izvajanja posega je potrebno 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.  

Seznam območij Natura 2000 v Sloveniji je v prilogi 2 Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih 
Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08).  
 
Prikaz območij Natura 2000 je v prilogi 1. 

3.2.2 Zavarovana območja 
 
Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 krajinskih parkov, 1 strogi naravni 
rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1277 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 254847 ha, kar je 12,57% 
površine Slovenije (stanje julij 2010, vir: ARSO, avgust 2010). Predvideno je povečanje deleža zavarovanih 
območij različnih kategorij za 10 % površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, Uradni list RS, št. 02/06). 
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Zavarovana območja so eden od načinov območnega varstva naravnih vrednot in se po 53. členu ZON 
delijo na ožja zavarovana območja in širša zavarovana območja. Ožja zavarovana območja so: naravni 
spomenik, strogi naravni rezervat in naravni rezervat. Širša zavarovana območja pa so: narodni, regijski in 
krajinski park.  
 
Prikaz zavarovanih območij na ozemlju Republike Slovenije je v prilogi 2.  

3.2.3 Varovalni gozdovi 

Z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 56/07, 
29/09) so bila za celotno Slovenijo opredeljena območja varovalnih gozdov in gozdnih rezervatov. V 
območja varovanih gozdov ni dovoljeno posegati oz. 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.  
 

 
Slika 2: Prikaz varovalnih gozdov in gozdov s posebnim pomenom (vir podlage: Zavod za gozdove 

Slovenije, maj 2009) 

3.2.4 Vodovarstvena območja virov pitne vode 

 
Za celotno območje Republike Slovenije je vzpostavljen Register o vodovarstvenih območjih virov pitne 
vode, ki ga vodi MOP – Agencija Republike Slovenije za okolje.  
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Slika 3: Vodovarstvena območja v Sloveniji  (vir podlage: ARSO, 2010) 

 
Varovalni režim, prepovedi in omejitve so na posameznem vodovarstvenem območju različno strogi, 
odvisni od akta, s katerim je opredeljeno. 

3.2.5 Poplavna, erozijska in plazljiva območja 

 
Režim umeščanja posegov in dejavnosti v prostor je določen z Zakonom o vodah (Uradni list RS, št. 
67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrl-A, 10/04-odl.US in 41/04-ZVO-1, 39/06 – UPB ZVO-1, 57/08).  
 
Na poplavnem območju so v skladu s 86. členom Zakona o vodah prepovedane vse dejavnosti in vsi 
posegi v prostor, ki imajo lahko škodljiv vpliv na vode, vodna ali priobalna zemljišča ali povečujejo 
poplavno ogroženost območja, razen posegov, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda.  
Na vodah 1. reda sega priobalno zemljišče 15 metrov od meje vodnega zemljišča, zunaj območij naselij pa 
sega zunanja meja priobalnih zemljišč na vodah 1. reda najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Na 
vodah 2. reda sega priobalno zemljišče 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Prav tako velja, da sega 
priobalno zemljišče 5 metrov od meje vodnega zemljišča za celinske vode, ki tvorijo ali prečkajo državno 
mejo, razen tistih, ki so omenjene v prilogi Zakona o vodah (Uradni list RS, št. 67/02, 57/08).  
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Slika 4: Poplavna območja na območju Slovenije (vir podlag: ARSO, 2010) 

 
Za erozijska območja se določijo zemljišča, ki so stalno ali občasno pod vplivom površinske, globinske 
in bočne erozije vode. Na erozijskem območju je v skladu s 87. členom Zakona o vodah prepovedano: 
- poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, 
- ogoljevanje površin, 
- krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne 

razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, 
- zasipavanje izvirov, 
- nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, 
- omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih 

razmer, 
- odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, 
- zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, 
- odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške 

struge, 
- vlačenje lesa. 
 
Za plazljivo območje se v skladu z 88. členom Zakona o vodah določijo zemljišča, kjer je zaradi pojava 
vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev. Na plazljivem območju 
lastnik zemljišča ali drug posestnik ne sme posegati v zemljišče tako, da bi se zaradi tega sproščalo gibanje 
hribin ali bi se drugače ogrozila stabilnost zemljišča. Na tem območju je prepovedano: 
- zadrževanje voda, predvsem z gradnjo teras, in drugi posegi, ki bi lahko pospešili zamakanje 

zemljišč, 
- poseganje, ki bi lahko povzročilo dodatno zamakanje zemljišča in dvig podzemne vode, 
- izvajati zemeljska dela, ki dodatno obremenjujejo zemljišče ali razbremenjujejo podnožje zemljišča, 
- krčenje in večja obnova gozdnih sestojev ter grmovne vegetacije, ki pospešuje plazenje zemljišč. 
 

3.2.6 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) ločimo naslednje zvrsti naravnih vrednot: 
1. Površinske geomorfološke naravne vrednote 
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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. 
 

 
Slika 5: Prikaz naravnih vrednot na območju RS (vir podlag: ARSO, 2010) 
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Slika 6: Prikaz pričakovanih naravnih vrednot na območju RS (vir podlag: ARSO, 2009). 

 

3.2.7 Ekološko pomembna območja 

 
Ekološko pomembno območje je območje habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske 
enote, ki pomembno prispeva k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Določena so z Uredbo o ekološko 
pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04). 
 
V okviru ekološko pomembnih območij se zagotavlja ohranitev habitatnih tipov v ugodnem stanju. 
Habitatni tip pa je v ugodnem stanju takrat, ko je naravna razširjenost tipa in območij, ki jih pokriva, 
uravnotežena ali se veča ter lahko predvidevamo, da bo zaradi primerne sestave, naravnih procesov 
in ustrezne rabe tako tudi v prihodnje. Zato zanje veljajo nekatere varstvene usmeritve in pravila ravnanja, 
ki jih je treba upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. Za ugotavljanje stanja in 
učinkovitosti ukrepov varstva rastlinskih in živalskih vrst in habitatnih tipov na ekološko pomembnih 
območjih je predvideno stalno spremljanje s pomočjo kazalcev. Pri tem se posebna pozornost nameni 
vrstam, s stanjem katerih se najbolj očitno odražajo spremembe v habitatih drugih vrst oziroma v 
habitatnih tipih.  
 
Prikaz ekološko pomembnih območij v Sloveniji je na spodnji sliki. 
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Slika 7: Prikaz ekološko pomembnih območij na območju RS (vir podlag: ARSO, 2010) 

 

3.2.8 Zavarovana območja kulturne dediščine 

 
Enote kulturne dediščine so varovane s posebnim režimom, ki ga določa Zakon o varstvu kulturne 
dediščine (Uradni list RS, št. 7/99, 110/02-ZGO-1, 126/03-ZVPOPKD, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, 
U-I-64/07-13, 16/08-ZVKD-1), za evidentirana arheološka najdišča pa tudi Zakon o ratifikaciji Evropske 
konvencije o varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD) 
(Uradni list RS, št. 07/99). 
 
Prikaz kulturne dediščine je na spodnji sliki, dostopen je tudi na spletni strani: http://giskd.situla.org/ 
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Slika 8: Prikaz kulturne dediščine na območju RS (vir podlag: Register nepremične kulturne dediščine 

(Rkd), Ministrstvo za kulturo, stanje na dan 24.8.2010) 
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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 

3.3.1.1 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) in sicer v 7. in 15. členu. 
 
7. člen 
(varstvene usmeritve) 
(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. 
(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 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. 
(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. 
(5) Na Natura območja se ne vnaša živali in rastlin tujerodnih vrst ter gensko spremenjenih organizmov. 
(6) Varstvene usmeritve za ohranitev Natura območij se upoštevajo pri urejanju prostora in rabi naravnih 
dobrin na način, kot je to določeno z zakonom, ki ureja ohranjanje narave. 
 
15. člen 
(pravila ravnanja za ohranjanje potencialnega Natura območja) 
(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) 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. 
(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) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka presoja sprejemljivosti posegov v naravo ni potrebna v 
primerih iz drugega, tretjega in četrtega odstavka 8. člena te uredbe. 
(5) Znotraj potencialnega Natura območja se lahko določijo notranja območja (cone) na način in po 
postopku, kot ga določa 9. člen te uredbe. 
(6) Na potencialnih Natura območjih se izvaja monitoring v obsegu, kot ga določa 10. člen te uredbe. 
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(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. 

3.3.1.2 Zavarovana območja 

Zavarovana območja imajo splošne varstvene režime opredeljene v ZON in podrobnejše v Odlokih o 
zavarovanju, za vsako enoto oz. 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 1:25000 oz. v drugem 
ustreznem merilu, ki omogoča določitev meje na parcelo natančno; 
2. vrsto zavarovanega območja; 
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.  
 
Splošne varstvene usmeritve so podane v spodnjih odstavkih. 
 
Ožja zavarovana območja 
- Naravni spomenik (64. člen ZON): naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih 

vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. 
 

• Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša 
stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje tako, da 
se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen. 

• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju se med drugim lahko prepove ali omeji: 
  1. izvajanje posegov v prostor 
  2. odkopavanje ali zasipavanje terena 
  3. spreminjanje vodnega režima 
  4. povzročanje vibracij in eksplozij 
  5. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov 
  6. spreminjanje vegetacije 
  7. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

 
- Strogi naravni rezervat (65. člen ZON): strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih 

geotipov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali 
območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez 
človekovega vpliva. 

 
• na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo 

ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali in zadrževanje oseb, razen 
oseb, ki izvajajo nadzor. 

• z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju strogega naravnega 
rezervata. 

 
- Naravni rezervat (66. člen ZON): naravni rezervat je območje geotipov, 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. 

 



Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalnega energetskega programa na varovana območja 

 
 

                                                                      Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                         50 

• Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi lahko 
povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije ekosistemov, in 
opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali. 

• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju med drugim lahko prepove ali omeji: 
 1. izvajanje posegov v prostor 
 2. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč 
 3. spreminjanje vodnega režima 
 4. odvzemanje naplavin 
 5. povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij 
 6. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov 
 7. spreminjanje vegetacije 
 8. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 
 

- Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja. 

 
Širša zavarovana območja (67. in 68.  člen ZON) 
Širša zavarovana območja so območje narave, kjer je velika abiotska, biotska in krajinska raznovrstnost ter 
velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno in funkcionalno med seboj 
povezane. 
Splošni varstveni režim: 

- aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju glede na vrsto 
širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače uredijo: 

- izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave 
- gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov 
- gradnja novih objektov 
- odkopavanje ali zasipavanje zemljišč 
- povzročanje eksplozij ali vibracij 
- gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem območju 
- spreminjanje vodnega režima, razen pri nujnih vzdrževalnih delih 
- spreminjanje vegetacije 
- vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

 
1. Narodni park (69. člen ZON): narodni park 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 naravnim procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja 
večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. Narodni park, namen zavarovanja, 
razvojne usmeritve, varstvena območja, varstveni režimi, upravljavec in drugo se določijo z zakonom.  
2. Regijski park (70. člen ZON): regijski park 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. Z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila 
ravnanja na območju regijskega parka.  
3. Krajinski park (71. člen ZON): krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim 
prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.  

3.3.2 Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag 

 
Naravovarstvene smernice za NEP niso bile pridobljene. 
ZRSVN je posredoval Strokovne podlage za dopolnitev območij Natura 2000 (februar 2011). Ostala 
strokovna literatura je našteta v poglavju 5.1. 
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3.4 Prikaz območij dejanske rabe prostora 
 
Podrobnejše vrste dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč, obliko in način vzpostavitve in vodenja 
evidence, dostopnost podatkov evidence, podrobnejšo vsebino evidence, metodo določanja dejanske rabe 
itd. je določeno s Pravilnikom o evidenci dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč (Uradni list RS, št. 
90/06, 9/08, 45/08-ZKme-1, 122/08). 
 
Evidenco o dejanski rabi zemljišč vodi Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano za celotno 
območje Republike Slovenije, in sicer v grafični obliki na osnovi ortofoto posnetkov (DOF), satelitskih 
posnetkov ali drugih virov. Podatki evidence dejanske rabe kmetijskih in gozdnih zemljišč so javni in 
dostopni na spletnih straneh ministrstva: http://rkg.gov.si/GERK/.  
 
V Sloveniji v strukturi rabe tal prevladujejo gozdovi, ki pokrivajo 59,8 % celotnega ozemlja države, njihova 
površina pa se je doslej postopoma povečevala. Kmetijska zemljišča predstavljajo 32,8 % celotnega 
državnega ozemlja, 7,4 % površin pa predstavljajo ostala zemljišča (MKGP, stanje 01.08.2010). 
 
V strukturi rabe kmetijskih zemljišč zavzemajo največji delež travniške površine (19,3 %), sledijo njive in 
vrtovi (9,1 %) ter trajni nasadi (2,5 %). 2 % kmetijskih zemljišč predstavljajo ostala kmetijska zemljišča 
(MKGP, stanje 01.08.2010). To so zemljišča, kjer je bilo gospodarjenje zaradi različnih naravnih, 
ekonomskih in socialnih vzrokov v preteklosti opuščeno. Delež travinja v rabi tal je skoraj dvakrat večji od 
povprečnega deleža v EU. Razlogi za prevlado travnikov in pašnikov nad njivami so naslednji: 

� razgibanost reliefa in členjenost površin, 
� vlažnost klime, ki z nadpovprečno vlažnostjo in razmeroma ugodno letno razporeditvijo padavin 

in temperatur nudi ugodne razmere za rast travniških rastlinskih vrst, 
� nadmorska višina, ki skupaj z reliefno razgibanostjo predvsem v hribovskih in gorsko višinskih 

območjih onemogoča druge intenzivnejše rabe, 
� kraški značaj površja v večjem delu države, ki zaradi plitvosti in slabše kakovosti tal pogojuje 

predvsem travniško rabo tal. 
 
Dejanska raba prostora je prikazana na spodnji sliki. Kot vir za karto smo uporabili podatke o dejanski 
rabi kmetijskih zemljišč (MKGP, 2010).  
 



Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalnega energetskega programa na varovana območja 

 
 

                                                                      Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                         52 

 
Slika 9: Dejanska raba zemljišč na območju Republike Slovenije (MKGP, 2010) 
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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 Nacionalnega energetskega programa glede na opredeljene cilje (poglavje 3.1) 
in ne presoja vplive na posamezne kvalifikacijske vrste ali HT. Seznami in podatki o kvalifikacijskih in 
ključnih vrstah niso relevantni. 
 
Območja Natura, kvalifikacijske živalske in rastlinske vrste ter HT so opredeljeni v Uredbi o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/2004, 110/04, 59/07, 43/08).   
 
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/). 
 

3.6 Načrti za upravljanje varovanih območij narave in usmeritve, ki izhajajo 
iz njih 

 
Za območja Natura 2000 je bil leta 2007 izdelan Program upravljanja območij Natura 2000, za obdobje 
2007 – 2013 (MOP, 2007). Za vsako Natura območje so podani podrobni varstveni cilji in ukrepi za 
njihovo zagotavljanje.  
 
Način upravljanja na zavarovanih območjih je določen z Zakonom o ohranjanju narave (ZON-UPB2) 
(Uradni list RS, št. 56/99 (31/00 popr.), 110/02-ZGO-1, 119/02, 22/03-UPB1, 41/04, 96/04-UPB2, 
61/06-ZDru-1, 63/07 Odl.US: Up-395/06-24, U-I-64/07-13, 117/07 Odl.US: U-I-76/07-9, 32/08 
Odl.US: U-I-386/06-32 96). Povzetek je naveden v spodnjih odstavkih.  
 
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-UPB2, 
Uradni list RS, št 96/04). 
 
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 
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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. Zavarovana 
območja narave so namenjena ohranjanju naravnih vrednot. Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski 
park) in ožja (strogi naravni rezervat, naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana območja. 
Zavarovana so z republiškimi ali občinskimi akti.  
 
V nadaljevanju je splošen opis varovanih območij in opis kazalnikov, ki opredeljujejo varstvene cilje.  
 
Območja Natura 2000 
V Sloveniji je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) določenih 286 območij 
Natura 2000, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih (SCI) in 26 na podlagi direktive 
o pticah (SPA). Območja zajemajo 720287,82 ha površine, kar znaša 35,5 % ozemlja Slovenije, od tega 
639734,76 ha oziroma 31,55%  % na podlagi direktive o habitatih (SCI) in 461818,87 ha oziroma 22,78% 
na podlagi direktive o pticah (SPA). Dodatno je bilo v maju 2008 določenih še 17 območij, ki po mnenju 
Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna varstvena območja, t.i. SPA dodatki, ki predstavljajo 
dodatnih 1,7 % površine Slovenije oziroma 33989,48 ha. Večji del območij porašča gozd, velik je delež 
brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, pomemben je tudi delež travišč. V 
zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in krajinskih parkih ter rezervatih in 
naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000 območij. Območja (SPA in SCI) se pretežno 
prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na podlagi direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih 
varstvenih območij po direktivi o pticah. 
 
71 % slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar je za približno 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 stanju 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. Izjemno pomembno vlogo imajo v omrežju 
Natura 2000 jame, ki so predmet ohranjanja v preko 70 območjih (od skupaj 260-tih). Celinske vode 
predstavljajo površinsko le dober odstotek omrežja, vendar je njihov pomen za ohranjenost omrežja zelo 
velik. Veliko voda je sicer v ne najbolj ugodnem stanju ohranjenosti. Človekova bivališča so pomembna za 
razmnoževanje, počivanje oziroma prezimovanje nekaterih vrst, zato so v območju Natura 2000 bistvena 
tudi nekatera pozidana območja. Zlasti gre za živali iz skupin ptic (npr. bela štorklja,veliki skovik) in 
sesalcev (npr. netopirji) (ARSO, 2010; Poročilo o okolju v Sloveniji 2009). 
 
 
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.  
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Iz prilog Direktive o habitatih je v Sloveniji prisotnih 60 habitatnih tipov in 203 vrste za katere je potrebno 
poročati.  Od tega je v alpski regiji 45 habitatnih tipov in 152 vrst, v celinski regiji pa 44 habitatnih tipov in 
183 vrst. Največ habitatnih tipov ima končno oceno stanja ohranjenosti »ugodno«, pri večini vrst pa je 
končna ocena stanja ohranjenosti »nezadostno«. 
 
Končno stanje ohranjenosti za HT:  
• 44 % vseh HT ima ugodno stanje ohranjenosti 
• 35 % nezadostno in 
• 21 % slabo stanje ohranjenosti 
 
V Sloveniji je najboljše stanje ohranjenosti gozdnih, morskih, 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 in grmišč 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:  
• 20 % vseh vrst ima ugodno stanje ohranjenosti 
• 50 % nezadostno  
• 10 % slabo stanje ohranjenosti in 
• 20 % vrst ima stanje ohranjenosti neznano 
 
Kar polovica vrst ima končno oceno stanja ohranjenosti »nezadostno«. Kljub temu lahko tudi tu 
povežemo vrste s slabim stanjem ohranjenosti s habitatnimi tipi, ki imajo prav tako slabo stanje 
ohranjenosti. V Sloveniji je glede na ocene najbolj zaskrbljujoče stanje rakov, rib, dvoživk, plazilcev, kačjih 
pastirjev, metuljev in hroščev. Med najpogostejšimi grožnjami in pritiski na vrste so spremembe 
hidrografskih značilnosti, spremembe rabe kmetijskih zemljišč, urbanizacija ter onesnaževanje in 
izsuševanje zemljišč. Po podanih ocenah bi lahko sklepali, da je stanje ohranjenosti najboljše pri vrstah iz 
skupine sesalcev. Vendar se je treba zavedati, da za več kot polovico obrazcev (predvsem za netopirje) 
ocena ni bila podana. Zato lahko nadaljnje raziskave tudi za to skupino pokažejo povsem drugačno stanje 
(Varstvo narave 21, 2008). 
 
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 
 
Poročilo je bilo v marcu 2009 pripravljeno s strani Ministrstva za okolje in prostor na osnovi strokovnih 
podlag, ki jih je pripravil Zavod RS za naravo in prispevkov Agencije RS za okolje. Zavod RS za naravo je 
pri pripravi strokovnih podlag vključil tudi dopolnila ZGS, Društvo za opazovanje in proučevanje ptic 
Slovenije (DOPPS), upravljavce nekaterih zavarovanih območij (Krajinski park Sečoveljske soline, 
Notranjski regijski park, Naravni rezervat Škocjanski zatok), ter predloge dopolnitev, ki so jih posredovali 
NIB, DOPPS in Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in matematiko. V prilogi 1 omenjenega 
poročila je opisano ohranitveno stanje vrst v SPA območjih in na ozemlju cele Slovenije. 
 
Ohranitveno stanje vrst v SPA 
Ohranitveno stanje vseh 321 vrst na 26 območjih SPA določenih z Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Ur.l. RS, št. 49/04, št. 110/04, 59/07, 43/08) je obravnavano na 
Dodatku A k Prilogi 1. Pojasnjujejo ga: populacijske ocene, rezultati monitoringa, ocene stanja habitata in 
ohranitveno stanje vrst na posameznem SPA. Ohranitveno stanje je bilo podano za 321 vrst na 26 SPA. 
Za tri vrsti na SPA Drava (sivka in mali ponirek, čopasta črnica) je bilo na željo MOP podano tudi 
ohranitveno stanje za obdobje prezimovanja. 
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Ugodno ohranitveno stanje je bilo ugotovljeno v primeru 69 vrst (22%) ptic na 22 SPA.  
 
Neugodno ohranitveno stanje je bilo določeno v primeru 62 vrst (19%) na 19 SPA. Najbolj zaskrbljujoče 
je stanje nekaterih ptic kmetijske krajine. Zaradi intenzifikacije kmetijstva, v nekaterih primerih pa tudi 
opuščanja rabe, je bilo ocenjeno neugodno ohranitveno stanje v primeru v 13 vrst na SPA Snežnik – 
Pivka, Reka – dolina, Slovenske gorice - doli, Goričko, Mura, Drava, Krakovski gozd – Šentjernejsko 
polje, Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Planinsko polje in Kras. 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 odraža na upadajočih populacijskih trendih kosca, velikega 
škurha, repaljščice in pribe. V primeru velikega skovika, črnočelega srakoperja in pisane penice je kot 
dodaten negativen vpliv zabeleženo tudi siromašenje mozaične kulturne krajine (npr. izginjanje mejic, 
grmišč) in izginjanje travniških sadovnjakov. Zlatovranko in južno postovko že štejemo med izumrle vrste. 
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, ruševec) ter belohrbtega in triprstega detla v SPA Jelovica, Pohorje, Kočevsko-
Kolpa in Trnovski gozd. 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 v okviru SPA 
Reka – dolina, Mura, Drava, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje in Cerkniško jezero. 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 grahasto tukalico, malo tukalico, čapljico 
ter rečnega in trstnega cvrčalca. Prezimujočo populacijo njivskih gosi na SPA Drava je zdesetkal lov s 
hrvaške strani Ormoškega jezera. Populacije nekaterih gnezdečih vrst rac, ponirkov in pobrežnikov na 
SPA Cerkniško jezero nihajo zlasti zaradi okoljskih dejavnikov, npr. upada nivoja vode v obdobju 
gnezdenja. Zaradi naravnih dejavnikov (močna neurja v času gnezdenja, plenilci) nihajo tudi populacije 
male in navadne čigre v SPA Sečoveljske soline. 
 
Vprašljivo ohranitveno stanje je bilo ugotovljeno v primeru 190 (59%) vrst na 25 SPA. Ocene ni bilo 
mogoče opredeliti zaradi pomanjkljivih podatkov. Za 13 vrst na 9 SPA podatki o velikosti populacije niso 
obstajali niti v času opredeljevanja IBA oz. SPA, v primeru ostalih pa ne razpolagamo z aktualnimi podatki 
monitoringa, iz katerih bi se dalo sklepati na njihovo ohranitveno stanje.  
 
V Dodatku B k Prilogi 1 pa so navedeni podatki o nacionalnih velikostih populacij vrst z Uredbe o Natura 
2000 območjih, ki praviloma sodijo med bolje poznane vrste. 
 
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. Od leta 2002 so se zavarovana območja povečala za 5,8 %, 
predvsem zaradi zavarovanja Krajinskega parka Goričko v letu 2003 in Krajinskega parka Ljubljansko 
barje leta 2008.  
 
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 
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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.  
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. 
 
Delež zavarovanih površin po kategorijah je prikazan na spodnji sliki (MOP, 2010). 
 

 
 
Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 krajinskih parkov, 1 strogi naravni 
rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1277 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 254847 ha, kar je 12,57% 
površine Slovenije (stanje julij 2010, vir: MOP 2010). Predvideno je tudi povečanje deleža zavarovanih 
območij različnih kategorij za 10 % površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, Uradni list RS, št. 2/06). 

3.8 Ključne značilnosti habitatov ali vrst na območju 
 
Presoja je izdelana za program. Podatki o ključnih značilnosti habitatov ali vrst niso relevantni. 

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 in 
bolezni gozdnega drevja in drugih rastlinskih vrst. Prikaz posameznih območij na ozemlju Sloveniji, ki so 
lahko prizadeta zaradi naravnih pojavov, so prikazana na spodnjih slikah.  
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Slika 10: Ogroženost Slovenije zaradi naravnih nesreč (vir: Geografski obzornik, 2005- letnik 52, št. 1) 

 

 
Slika 11: Prikaz poplavnih, erozijskih, labilnih območij, itd., ki pogojujejo omejeno rabo prostora (vir: 

Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja) 
 
Poglavje v nadaljevanju je povzeto po Nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi 
nesrečami (Uradni list RS, št. 44/02). 
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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. 
 
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 
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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  

 
Pri ocenjevanju vpliva fizičnega prekrivanja, neposrednega in daljinskega vpliva plana je potrebno oceniti 
vpliv na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja.  
 
Presoja je za celotno območje Republike Slovenije izdelana po podprogramih in ukrepih NEP. Natančneje 
presojani posegi (ukrepi v NEP) so: vetrne elektrarne, možnost energetske izrabe Save, možnost 
energetske izrabe Mure, daljnovod Okroglo – Udine, DV Cirkovce-Podlog in plinovod M9b. Za ta 
območja so v poročilu predlagane usmeritve/omilitveni ukrepi, ki naj se upoštevajo pri načrtovanju. 
Celovita presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe v NEP se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja.  
 

4.1.1 Splošna presoja NEP po podprogramih 

4.1.1.1 Podprogram - učinkovita raba energija 

Podprogram na varovana območja nima neposrednega vpliva, posredni vpliv se izraža kot pozitiven zaradi 
manjše potrebe po energiji iz ostalih virov. Vpliva na varovana območja ne predvidevamo (ocena A). 

4.1.1.2 Podprogram - raba energije v prometu 

Vpliv podprograma na naravo je zaznan le za primer intenziviranja kmetijstva za potrebe pridobivanja 
surovin za biogorivo. Intenziviranje kmetijstva na naravovarstveno pomembnem območju (predvsem 
območju Natura 2000, zavarovanem območju, EPO ali območju ekosistemske, zoološke ali botanične 
naravne vrednote) pomeni obsežen negativni vpliv na velikost populacije kvalifikacijske vrste oz. površino 
habitatnega tipa. V primeru intenzifikacije kmetijstva je pričakovati negativen vpliv na mejice, odvodne 
jarke, obvodne pasove hidrofilne vegetacije, gozdne otoke, itd, saj tovrstne strukture zaradi lažje obdelave 
zemljišč niso zaželene. So pa te strukture odločilnega pomene za ohranjanje biodiverzitete in določenih 
kvalifikacijskih vrst. V primeru izvajanja komasacij bi zaradi zložbe zemljišč in morebitne gojitve 
monokultur prišlo do zmanjšanja biodiverzitete in bistvenega vpliva na kvalifikacijske vrste. V Dodatku za 
presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Programa razvoja podeželja Republike Slovenije za obdobje 2007 
– 2013 (Aquarius, 2007) je navedeno, da intenziviranje kmetijstva (vzpostavitev monokultur) za 
pridobivanje surovin za biogorivo iz kmetijskih rastlin na območjih Natura 2000 ni primerno. Tovrstni 
posegi so na zavarovanih območjih dopustni le, če se skladajo z varstvenim režimom v zakonskih aktih. 
Omilitven ukrep ocenjujemo ustrezen in že ocenjen kot sprejemljiv s strani ZRSVN in MOP. Dodatni 
ukrepi za NEP niso potrebni. Vpliva na varovana območja ne predvidevamo (ocena A). 
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4.1.1.3 Podprogram - obnovljivi viri energije 

 
Vetrne elektrarne  
 
Splošni vpliv 
 
Vetrne elektrarne lahko vplivajo na biotsko raznovrstnost, rastlinstvo in živalstvo. V fazi gradnje vetrnih 
elektrarn so povzročeni vplivi lahko trajni in se kažejo predvsem kot vpliv na habitatne tipe in posledično 
na habitate tam živečih rastlinskih in živalskih vrst. Škodljivi učinki v času obratovanja se lahko kažejo 
predvsem pri pticah, netopirjih in velikih sesalcih, in sicer pri prvih dveh skupinah predvsem zaradi 
možnih trkov z rotorjem (eliso) ter pri tretji skupini povečane obremenitve okolja s hrupom, zlasti nižjih 
frekvenc. Ti vplivi lahko neposredno ali posredno vplivajo na zmanjšanje populacij nekaterih vrst oziroma 
v primeru redkih in ogroženih vrst tudi na izgubo celotne populacije ter posledično na manjšo biotsko 
pestrost širšega območja.   
 
Postavitev vetrnih elektrarn na varovana območja lahko trajno, neposredno in posredno vpliva na 
območje Natura 2000. Možen je vpliv na celovitost in povezanost Natura območij. Predvsem lahko hud 
vpliv pričakujemo na območjih, pomembnih za ptice (SPA območjih in IBA območjih). Zaradi obsežnih 
vplivov vetrnih elektrarn na ptice je pomembno, da se izbere lokacija, ki bo za ptice kar najmanj moteča, 
zaradi česa je umestitev vetrnih elektrarn primerna izven SPA območij. 
 
Tudi postavitev vetrne elektrarne na SCI ali zavarovano območje lahko povzroča trajen vpliv. Predvsem 
so vplivi lahko obsežnejši na območjih pomembnih za netopirje in velike zveri ter območjih z 
naravovarstveno pomembnimi habitatnimi tipi kot so na primer mokrišča, jame, obmorski habitati, 
zavarovana rastišča in podobno.  
 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z aktom o zavarovanju in z 
načrtom upravljanja v primeru narodnega in regijskega parka. Pri načrtovanju je potrebno tudi upoštevati 
meddržavne pogodbe, ki opredeljujejo Ramsarska mokrišča, Biosferne rezervate in UNESCOVO  
naravno dediščino. Umeščanje vetrnih elektrarn na ta območja bi pomenilo njihovo degradacijo in 
razvrednotenje.  
 
Na varovanih območjih je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom 
Zakona o ohranjanju narave. V primeru načrtovanja posega je potrebno 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.  
 
Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo ohranitvenih 
možnosti ptic. Do sedaj so bili zabeleženi štirje osnovni vplivi vetrnih elektrarn na ptice (v poročilu niso 
zajete elektrarne na morju (offshore), ki v Sloveniji verjetno ne pridejo v poštev): 
 
1. trki 
Najpomembnejši so trki z rotorjem. Čeprav se rotor na stolpu vetrnice vrti dokaj počasi, se mu nekatere 
ptice ne morejo izogniti. Pri tem je potrebno upoštevati, da je obodna hitrost vrtenja ob osi res majhna, na 
koncu kraka rotorja pa že bistveno večja. Poleg trkov z rotorji se ptice zaletijo tudi v same stebre in 
električne žice. Vplivi daljnovodov so opisani v poglavju 4.1.1.7. 
 
2. 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 izgradnje, ki pa je le začasno. 
 
3. oviranje 
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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, 
razmnoževališče, prezimovališče, ipd. Da se oviri izognejo ptice izberejo daljšo pot, ki je lahko tudi manj 
ugodna kar se tiče izkoriščanja premikov zračnih mas ipd. Spremembe poti pri nekaterih vrstah imajo 
lahko le minimalen vpliv, pri drugih se lahko zaradi tega zmanjša gnezditveni uspeh.  
 
4. izguba habitata 
Čeprav pomeni postavitev vetrne elektrarne, v primerjavi s postavitvijo hidro ali nuklearne elektrarne, 
površinsko relativno majhen poseg v okolje, se v njem običajno bistveno spremenijo ekološke razmere. 
Spremeni se habitat za vrste za tam živeče vrste. Večji so vplivi pri elektrarnah postavljenih sredi gozda in 
na grebenih, manjši pa, če so locirane na travnikih. Vpliv na nekatere vrste je lahko neznaten, na druge 
velik. 
 
Vetrne elektrarne lahko fragmentirajo strnjene gozdne sestoje, ki so izjemnega pomena za velike zveri. 
Tovrstni veliki gozdni kompleksi v južnem delu Slovenije so vključeni v območja Natura 2000 in EPO 
osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. To so 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 živalskim vrstam. Tem vrstam (divji 
prašič, volk, ris, jelenjad) bi poseg do cca 500m od stojišča vetrne turbine predstavljal izgubo bivališč in v 
manjši meri prehranjevalnega okolja (do cca 100m od stojišč). Manj plašne živalske vrste (npr. medved, 
srnjad) bi se območju vetrnic izogibale, a ne v taki meri, da bi bila migracija preprečena. 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. 
 
Presoja vplivov potencialno primerna območja za vetrne elektrarne 
 
V študiji »Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Strokovna 
podlaga za Nacionalni energetski program (obdobje 2010 – 2030), Aquarius d.o.o. Ljubljana, februar 2011)  
je izbranih 14 območij, ki so bila izbrana kot potencialno ustrezna glede na varstvene kriterije. Pokritost 
območij s potencialnimi vetrnimi polji je glede na vrsto in razgibanost območja bistveno manjša od 
površine celotnega vetrnega območja. Ocenjena pokritost območja tako predstavlja: 
- med 10 % (manjša pokritost) in 20 % (večja pokritost) celotne površine vetrnega območja za izrazito 
hribovita in težko dostopna območja ter 
- med 20 % (manjša pokritost) in 40 % (večja pokritost) celotne površine vetrnega območja za travnata in 
lažje dostopna območja.  
 
Tako je lahko na določeni potencialni lokaciji ob nizki gostoti vetrnih elektrarn (3 vetrnice/km2) ter le 
10% pokritosti tega območja (minimalno število enot na izrazito hribovitih območjih) instalirana 
kapaciteta tudi 4 krat manjša kot v primeru srednje gostote (5 vetrnic/km2) in 20 % pokritosti območja z 
vetrnim poljem (travnata in lažje dostopna območja). 
 
V poročilu je preverjenih 14 potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn. Za umeščanje v prostor 
je potrebno upoštevati usmeritve/omilitvene ukrepe in  v nadaljnjih fazah izvesti celovito presojo vplivov 
na okolje (plana/posega).  
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Slika 12: Potencialno primerna območja za vetrne elektrarne  
 
 
V spodnji tabeli je opredeljeno poseganje na varovana območja v skladu s Pravilnikom o presoji 
sprejemljivosti planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 
38/10). Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 

 
Ocene posameznih območij, potencialno primernih za postavitev vetrnih elektrarn, temeljijo na 
razpoložljivih podatkih. Avtorji okoljskega poročila menimo, da bo možno na vsakem od območij, ki so 
ocenjena kot pogojno sprejemljiva, umestiti vetrno elektrarno z optimiziranjem števila, lokacije in moči 
posameznih vetrnih turbin. Na podlagi novih ugotovitev, ki bi sledile iz dodatnih raziskav, pa je seveda 
možno, čeprav malo verjetno, da bi se katera od lokacij v nadaljnjih fazah umeščanja v prostor pokazala 
tudi kot nesprejemljiva. 
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Tabela 8: Presoja vplivov na potencialno ustrezna območja za postavitev vetrne elektrarne 
Št. Potencialno 

območje VE 
Varovana območja 
(Natura 2000 območja in 
zavarovana območja - ZO) 

Kvalifikacijska 
vrsta/HT na 
katerega je 
predviden vpliv* 

Strateško pomembni vplivi  
(upoštevan je neposredni vpliv – 100m, 
daljinski - 1000m) 

1 Porezen Neposredni vpliv: 
- SCI Podbrdo-Skalovje 
- ZO Cerkno – soteska 

potoka Zapoška 
- ZO Kuk: rastišče kr. 

popkoresa 
- SCI Porezen 
- SCI Cerkno – Zakriž 
 
Daljinski vpliv: 
- SCI Porezen 
- SCI Cerkno – Zakriž 
 

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- mali podkovnjak 

- V primeru postavljanja stojišč in 
infrastrukture na varovana območja bo 
vpliv neposreden in predstavlja trajno 
uničenje dela naravovarstveno 
pomembnega območja, habitata ali vrste. 

- Daljinski vpliv: trajno prizadet 
prehranjevalni in preletni  habitat malega 
podkovnjaka. 

- Možnost uničenja habitata 
kratkodlakave popkorese. 

- Možnost negativnega vpliva na  ZO 
Cerkno – soteska potoka Zapoška in ZO 
Kuk: rastišče kr. popkoresa. 

2 Rogatec - 
Črnivec - Ojstri 
vrh 

Neposredni vpliv: 
- ZO Slap – Cuc 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kamniško – 

Savinjske Alpe in V 
Karavanke 

 

Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 
 
 
 

- Možnost negativnega vpliva na  ZO Slap – 
Cuc. 

- V primeru posega bo vpliv na Natura 
območja posreden in daljinski. Poseg bo 
trajno prizadel prehranjevalne in preletne  
habitate planinskega orla in sokola selca. 

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic. 

3 Špitalič - 
Trojane - 
Motnik 

/ / - Na območju fizičnega prekrivanja ter 
neposrednega in daljinskega vpliva ni 
varovanih območij, so le evidentirane 
naravne vrednote. 

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
4 Knezdol -

Mrzlica 
Neposredni vpliv: 
- ZO KP Mrzlica 
- ZO lipe pri cerkvi sv. 

Lenarta 
- ZO Bukev blizu cerkve sv. 

Lenarta 
- ZO Hribarjeva tisa (II) v 

Mariji Reki 
- ZO Hribarjeva tisa (I) v 

Mariji Reki 
- ZO Otavnikov kostanj v 

Veliki Reki 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Posavsko hribovje – 

ostenje  

Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 

- V primeru postavljanja stojišč in 
infrastrukture na območje krajinskega 
parka in ostalih ZO bo vpliv neposreden 
in predstavlja trajno uničenje dela 
naravovarstveno pomembnega območja. 

- V primeru posega bo vpliv na Natura 
območja posreden in daljinski. Poseg bo 
trajno prizadel prehranjevalne in preletne  
habitate planinskega orla in sokola selca. 

- Možnost negativnega vpliva na  
zavarovane drevesne vrste. 

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic. 

5 Golte Neposredni vpliv: 
- ZO Visočnikov javor 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kamniško – 

Savinjske Alpe in V 
Karavanke 

Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 
 

- Možnost negativnega vpliva na  
zavarovano drevesno vrsto. 

- V primeru posega bo vpliv na Natura 
območja posreden in daljinski. Poseg bo 
trajno prizadel prehranjevalne in preletne  
habitate vrst. 

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic 

6 Črni vrh - 
Zaloška planina 

Neposredni vpliv: 
- SCI Pohorje 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Pohorje 

Neposredni vpliv: 
- Vrstno bogata 

travišča s 
prevladujočim 
navadnim 
volkom (Nardus 

- V primeru izvedbe posegov na SCI 
Pohorje  vpliv neposreden in predstavlja 
trajno uničenje dela kvalifikacijskega 
habitata ali vrste.  Vpliv na funkcionalnost 
območja Natura.   

- Daljinski vpliv:  trajno prizadet 
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stricta) na 
silikatnih tleh  

- Silikatna skalnata 
pobočja z 
vegetacijo skalnih 
razpok 

 
Daljinski vpliv: 
- sršenar 
 

prehranjevalni in preletni  habitati 
sršenarja.  

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic 

7 Slivniško 
Pohorje 

Neposredni vpliv: 
- ZO Janžetova lipa v 

Kalšah št. 11 
 
 

/ - Možnost negativnega vpliva na  
zavarovano drevesno vrsto. 

8 Velika gora Neposredni vpliv: 
- SCI Kočevsko 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kočevsko – Kolpa 
- SCI Kočevsko 
 

Neposredni vpliv:  
- velike zveri 
- netopirji 

(navedeni 
spodaj) 

 
Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 
- belorepec 
- sršenar 
- mulasti netopir 

(širokouhi 
netopir) 

- južni 
podkovnjak 

- veliki 
podkovnjak 

- mali podkovnjak 

- V primeru posega na SCI bo vpliv 
neposreden. Območje neposrednega 
vpliva obsega zelo majhno površino, pri 
načrtovanju se je možno temu vplivu 
popolnoma izogniti. 

- Daljinski vpliv na ptice in netopirje zaradi 
možnosti trkov ptic in netopirjev z 
rotorjem. 

- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata 
velikih zveri, ptic in netopirjev. 

 

9 Novokrajski 
vrhi 

Neposredni vpliv: 
- SCI Sušački, Smrdejski in 

Fabski potok 
- ZO Drevje pri cerkvi v 

Sušaku 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Reka – dolina 
- SCI Reka 

Daljinski vpliv: 
- dolgokrili netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- veliki podkovnjak 
 

- V primeru planiranja posegov na varovana 
območja bo vpliv neposreden in 
predstavlja trajno uničenje dela 
naravovarstveno pomembnega območja, 
habitata ali vrste. 

- Daljinski vpliv: trajno prizadet 
prehranjevalni in preletni  habitat več 
kvalifikacijskih vrst netopirjev.   

- Možnost trkov netopirjev z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata 

netopirjev. 
- Možnost negativnega vpliva na  

zavarovane drevesne vrste. 
- Možnost onesnaženja podzemnih jamskih 

sistemov. 
 

10 Hrpelje - Slope Daljinski vpliv: 
- SCI Kras 
- SPA Kras 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
 

Daljinski vpliv: 
- veliki podkovnjak 
- dolgokrili netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- mali podkovnjak 
- navadni netopir 
- ostrouhi netopir 
- vejicati netopir 
- kačar 
- sršenar 

- Daljinski vpliv: trajno prizadet 
prehranjevalni in preletni  habitat več 
kvalifikacijskih vrst netopirjev, kačarja in 
sršenarja. Možnost onesnaženja 
podzemnih jamskih sistemov. 

- Možnost trkov netopirjev z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata 

netopirjev. 
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11 Senožeška Brda 
- Vremščica - 
Čebulovica - 
Selivec 

Neposredni vpliv: 
- SCI Vrhe nad Rašo 
- SCI Dolina Vipave 
- SPA Kras 
- ZO Brestovica pri Povirju 

– Petnjak 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
Daljinski vpliv: 
- SCI Kras  
- SPA Kras  
- SPA Trnovski gozd – južni 

rob in Nanos  
- SCI Trnovski gozd - 

Nanos 
- SCI Nanoščica 
 
Daljinski vpliv za ZO: 
- Brestovica pri Povirju – 

Petnjak 
- Vremščica - vrh in pobočja 
- Brestovica pri Povirju - kal 

Globočaj 
- Nanos - južna in zahodna 

pobočja z vrhovi Pleše, 
Grmade in Ture 

- Speleološki sistem 
podzemeljske Rakuljščice 

- Južni in zahodni obronki 
Nanosa 

 

Neposredni vpliv: 
- južni podkovnjak 
- veliki podkovnjak 
- sršenar  
- kačar  
 
Daljinski vpliv: 
- sršenar  
- kačar  
- veliki podkovnjak 
- dolgokrili netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- mali podkovnjak 
- navadni netopir 
- ostrouhi netopir 
- vejicati netopir 
- veliki navadni 

netopir 
- južni podkovnjak 
- veliki podkovnjak 

- V primeru postavljanja stojišč in 
infrastrukture na varovana območja bo 
vpliv neposreden in predstavlja trajno 
uničenje dela naravovarstveno 
pomembnega območja, habitata ali vrste.    

- Daljinski vpliv: trajno prizadet 
prehranjevalni in preletni  habitat več 
kvalifikacijskih vrst netopirjev in ptic. 

- Zmanjšanje življenjskega prostora 
netopirjev. 

- Možnost trkov ptic in netopirjev z 
rotorjem. 

- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic 
in netopirjev. 

- Možnost onesnaženja podzemnih jamskih 
sistemov. 

 
 

12 Grgar - Trnovo Daljinski vpliv: 
- SPA Banjšice 
- SPA Trnovski gozd – južni 

rob in Nanos  
- SCI Trnovski gozd – 

Nanos  
- SPA Trnovski gozd 
 

Daljinski vpliv: 
- sršenar 
- planinski orel 
- kačar 
- sokol selec 
- beloglavi jastreb 
- mali podkovnjak 
- veliki podkovnjak 
- južni podkovnjak  
- dolgokrili netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- veliki navadni 

netopir 
 

- Daljinski vpliv: trajno prizadet 
prehranjevalni in preletni  habitat več 
kvalifikacijskih vrst netopirjev in ptic. 

- Možnost negativnega vpliva na  ZO 
Banjšice, Brezno na Vodicah. 

- Možnost trkov ptic in netopirjev z 
rotorjem. 

- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic 
in netopirjev. 

13 Banjščice - 
Lokovec 

Neposredni vpliv: 
- ZO Banjšice, Brezno na 

Vodicah 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Banjšice 
 

Daljinski vpliv: 
- sršenar 
 

- Možnost neposrednega in trajnega  vpliva 
na  ZO Banjšice, Brezno na Vodicah. 

- Daljinski vpliv: trajno prizadet 
prehranjevalni in preletni  habitat 
sršenarja. 

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
- Zmanjšanje prehranjevalnega habitata ptic. 

14  Avče - - - Na območju fizičnega prekrivanja ter 
neposrednega in daljinskega vpliva ni 
varovanih območij in tudi ne evidentiranih 
naravnih vrednot. 

- Možnost trkov ptic z rotorjem. 
Legenda: 
KRATICE:  SPA  Posebno območje varstva (Special Protected Area) 
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  SCI  Posebno ohranitveno območje (Sites of Community Interest) 
  ZO  Zavarovano območje 
  NV  Naravna vrednota 
  HT  Habitatni tip 
  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) in sicer za: 
NEPOSREDNI VPLIV: vse vrste ptic, netopirji, velike zveri, grmišča, travišča in skalovja nad gozdno mejo, suha travišča pod 
gozdno mejo, mokrotna travišča pod gozdno mejo,  ezofilna travišča, barja, morski in obmorski habitatni tipi 
DALJINSKI VPLIV: bela štorklja, črna štorklja, vodne ptice, ujede, netopirji  
 
ZRSVN je izdelal Strokovne podlage za dopolnitev območij Natura 2000. Iz njih je razvidno, da so 
nekatere meje območij Natura spremenjene (poglavje 4.5). 
 
Male hidroelektrarne (mHE) 
Vpliv izvedbe mHE se lahko kaže kot neposredno uničenje vodnih in obvodnih habitatov ter  prekinitev 
prehodnosti vodotoka za vodne organizme, zlasti ribe. Do negativnih vplivov, kot so trajne spremembe 
vodnih in obvodnih habitatov, prihaja že med gradnjo.  
 
Gradbena dela povzročajo obsežno kaljenja vode, suspendirane snovi lahko povzročijo mehanske 
poškodbe na dihalih vodnih organizmov. Uničenje vodnega habitata negativno vplival na populacije 
vodnih organizmov. V času gradnje prihaja tudi do premeščanja prodišč, kar posledično lokalno vpliva na 
gostoto ribje populacije. Ob vodotokih se ponavadi nahajajo prednostni habitatni tipi, ki so poleg z 
naravovarstvenega vidika tudi pomemben habitat obvodnih živali (obvodne ptice, sesalci kot so netopirji, 
vidra, bober pa tudi ostali sesalci, dvoživke, plazilci kot kobranka, belouška in močvirska sklednica, kačji 
pastirji, hrošči, itd). 
 
Pri obratovanju malih HE je najbolj problematičen prevelik odvzem vode iz vodotoka v času nizkih 
pretokov (zagotoviti je potrebno ekološko sprejemljiv pretok) in pa postavitev neprehodne ovire v 
vodotok – jez (prekinitev prehodnosti za ribe in druge vodne organizme). V primeru postavitve več mHE 
zaporedno je pričakovati kumulativne in sinergijske vplive. Vpliv na kvalifikacijske vrste je trajen, 
neposreden in daljinski vpliv, možen je vpliv na povezanost območja Natura 2000. 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 

4.1.1.4 Podprogram - lokalna oskrba z energijo 

Podprogram na varovana območja nima neposrednega vpliva, posredni vpliv se izraža kot pozitiven zaradi 
manjše potrebe po energiji iz ostalih virov. Vpliva na varovana območja ne predvidevamo (ocena A). 

4.1.1.5 Podprogram - soproizvodnja toplote in električne energije 

Podprogram na varovana območja nima neposrednega vpliva, posredni vpliv se izraža kot pozitiven zaradi 
manjše potrebe po energiji iz ostalih virov. Vpliva na varovana območja ne predvidevamo (ocena A). 

4.1.1.6 Podprogram – razvoj trga z električno energijo in proizvodnja električne energije 

 
NEK in JEK2 
NEK ne leži na varovanem območju, prav tako potencialni lokaciji JEK2, ki ležita vzhodno in zahodno 
od NEK, nista predvideni na varovanem območju ali na katerem drugem naravovarstveno pomembnem 
območju. Vpliv na varovana območja je lahko daljinski vpliv. Novo območje Natura 2000 je predlagano 
tudi na Spodnji Savi (habitat petih vrst rib), in sicer od jezovne zgradbe načrtovane HE Brežice do 
državne meje (ZRSVN, februar 2011). 
 
Vpliv jedrske elektrarne na reko Savo je zaradi uporabe vode iz Save za hlajenje neposreden. Na osnovi 
skoraj petindvajsetletnega obratovanja NEK in spremljanja abiotskih in biotskih sprememb v reki Savi 
pod izpustom hladilnih voda se ugotavlja, da toplotni vplivi na življenjske združbe niso opazni oz.  
statistično pomembni, iz česar je možno sklepati, da tudi po zadnjem povečanju moči elektrarne (za 6%) 
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ob sočasnem izdatnejšem hlajenju in zagotavljanju dovoljene temperaturne razlike (3 K), ni zaznavnih 
negativnih vplivov na rečni ekosistem.  
 
Vplivi na reko Savo in posledično vplivi na življenjske združbe pa lahko zaradi odvajanja odpadne hladilne 
vode iz NEK stanje poslabšajo zaradi načrtovane spremembe vodnega režima v zadrževalnem bazenu HE 
Brežice. Upočasnjeni tok Save na mestu izpusta oziroma na vplivnem območju odvajanja odpadne 
hladilne vode iz NEK lahko ob neugodnih hidroloških pogojih (pretok manjši od 100 m3/s in temperatura 
Save nad 18 oC) neposredno vpliva na pojav evtrofikacije v celotnem zadrževalnem bazenu HE Brežice. 
Izvajanje ukrepov za doseganje dobrega ekološkega stanja Save bo zagotavljalo tudi sprejemljivost 
podprograma jedrska energija z vidika vplivov na naravo.     
 
V primeru večjega ionizirnega sevanja od dopustnega (nesreča) je  možno pričakovati negativne posledice 
na živi svet. Ionizirno sevanje povzroča razen takojšnjih učinkov (pri večjih prejetih dozah) povečano 
frekvenco rakavih obolenj in večjo frekvenco mutacij, ki se v glavnem kaže kot večja smrtnost pri 
zgodnjih razvojnih stadijih. 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Akumulacijske hidroelektrarne in prenove HE  
Izgradnja/prenova in obratovanje HE zaradi velike razsežnosti posegov povzroča obsežen neposreden in 
posreden vpliv na naravovarstveno pomembna območja. Po površini najbolj obsežen vpliv imajo 
akumulacije, saj pride zaradi ojezeritve do uničenja pomembnih vodnih habitatov živali in rastlin ter 
potopitve  večjih površin običajno naravovarstveno visoko vrednotenih obrečnih habitatnih tipov ter 
habitatov vrst. Zaradi verige akumulacij so možni tudi kumulativni in sinergijski vplivi na migratorne vrste 
sesalcev (npr. volk, medved, jelen, srnjad, divji prašič). Osebki teh vrst prečkajo vodotoke v plitvejših in 
manj deročih predelih. Netopirjem vodotoki predstavljajo linijo, ki označuje njihovo selitveno pot. Z 
zajezitvijo in odstranitvijo vegetacije se lahko te linije zabrišejo. 
 
Sprememba habitata negativno vpliva na populacije vodnih organizmov. Sprememba rečnega vodnega 
habitata v skoraj stoječega najbolj prizadene reofilne vrste rib, ki izgubijo življenjsko okolje. Zaradi izgube 
rečnega in obrečnih habitatov (npr. obrečna vegetacija, prodišča, naravne brežine, poplavni gozdovi, 
mrtvice, rokavi, pritoki, travniški habitati ob rekah…) so zelo prizadete vodne in obvodne ptice, sesalci 
kot so netopirji, vidra, bober, dvoživke, plazilci kot kobranka, belouška in močvirska sklednica, kačji 
pastirji, hrošči, mehkužci, raki, pa tudi metulji. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih 
habitatov se zmanjša gostota posameznih populacij, možno je izumrtje nekaterih lokalnih populacij.  
 
Na območju novonastalih brežin je, zaradi utrjenih brežin in nihanja višine vode, otežen oziroma celo 
trajno onemogočen razvoj avtohtone obrežne vegetacije. Akumulacija poleg fizičnega uničenja vodnih in 
obvodnih habitatov lahko predstavlja tudi hudo nevarnost za suhe nižinske travnike izven območja stalne 
ojezeritve (daljinski vpliv), in sicer zaradi spremembe nivoja talne vode. 
 
Najbolj uničujoče vpliva izgradnja akumulacije na vodne organizme. Po izgradnji akumulacijskega bazena 
se vrstna sestava v vodotoku in zaradi spremembe vodnega režima včasih tudi v pritokih trajno spremeni. 
Populacije ribjih vrst hitro tekočih voda  so na območju akumulacije zelo prizadete. Populacije ribjih vrst 
stoječih in počasi tekočih voda oziroma vrst, tolerantnih na spremembe vodnega režima, pa se poveča. 
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.  
 
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.  
 
Ena najbolj dramatičnih posledic zajezitve vodotokov oziroma postavitve jezovnih zgradb ali ostalih ovir 
(visoki talni pragovi, prodnati zadrževalniki na pritokih), ki preprečijo prehodnost vodotoka, je prekinitev 
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selitvenih poti rib in ostalih vodnih organizmov. V primeru postavitve več jezov na vodotoku postanejo 
populacije še bolj razdeljene in ranljive, vpliv je kumulativen in sinergijski. 
 
Zaradi upočasnjenega vodnega toka oziroma daljšega zadrževalnega časa vode se poveča verjetnost 
evtrofikacije z vsemi možnimi negativnimi posledicami na populacije vodnih organizmov, še posebej na 
bolj občutljive. 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Črpalne elektrarne (ČE) 
Trajni vpliv na vodne organizme lahko predstavlja izgradnja akumulacije zaradi spremembe vodnega 
režima in postavitve neprehodne ovire v vodotok. Med obratovanjem vpliva odvzem vode iz vodotoka, 
predvsem v času nizkih pretokov, zato je nujno zagotavljanje ekološko sprejemljivega pretoka. 
 
Postavitev podzemnega tlačnega cevovoda lahko trajno vpliva tudi na habitate izven obvodnega prostora, 
še posebej, če je ta speljan preko prednostnih habitatnih tipov ali preko habitatov ogroženih in 
zavarovanih vrst.  
 
Spreminjanje vodnega režima v vodotoku trajno vpliva na vodne organizme in floro ter favno na brežinah. 
V primeru izvedbe črpalne elektrarne na SCI območju je možen obsežen vpliv na kvalifikacijske vodne 
vrste. Posledice posega se lahko posredno izkazujejo tudi na hidroloških naravnih vrednotah ali 
zavarovanih območjih, še posebej če je zavarovan vodotok. 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Energetska izraba reke Save 
 
Veriga HE od HE Jevnica do HE Suhadol (1. faza) 
Na odseku so tri Natura 2000 območja: SCI Kum, SCI Reber -borovja in SPA Posavsko hribovje – 
ostenje in osem zavarovanih območij (ZO). Gorvodno se nahaja SCI Sava – Medvode – Kresnice.  
 
Predlagano je podaljšanje območja SCI Sava - Medvode – Kresnice, in sicer do Kresnic (ZRSVN, februar 
2011). V predlaganem SCI območju ležita tudi HE Jevnica in HE Kresnice. Predlagan je tudi popravek 
SCI Kum (predlog za dodatne kvalifikacijske vrste). 
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Slika 13: Predlagana veriga hidroelektrarn na Savi 

 
SCI Kum 
Kum je najvišji vrh Posavskega hribovja. Območje poraščajo na različno kameninsko podlago prilagojeni 
bukovi gozdovi, javorovi gozdovi na pobočnih gruščih, termofilni gozdovi mešanih listavcev in dinarski 
gozdovi rdečega bora. Gozdovi so mestoma izkrčeni, običajno ob posamičnih kmetijah in zaselkih, kjer 
prevladujejo travišča različnih habitatnih tipov. Tu so rastišča nekaterih redkih in ogroženih rastlinskih vrst 
(npr. navadna obročnica in več vrst kukavic). Območje je tudi življenjski prostor več redkih in ogroženih 
živalskih vrst iz skupin metuljev, hroščev in netopirjev. Kvalifikacijske vrste in HT na območju so:  
• Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna 

rastišča kukavičevk) 
• Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 
• Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih 
• Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion))  
• Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-Pinetum) 
• navadna obročnica 
• močvirski krešič 
• travniški postavnež 
• mali podkovnjak 
• alpski kozliček 
 
V primeru izgradnje verige HE bodo zaznani vplivi na HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na 
karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk). Notranje cone tega HT se 
nahajajo ob Savi predvsem na odseku med HE Trbovlje in HE Suhadole.  
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V primeru, da bi se pri gradnji HE Suhadole struga Save širila na desni breg Save, na območja senčnih 
gozdovih in na grmovnatih pobočjih, na bazičnih ilovnatih in glinenih tleh, je možno zmanjšanje površine 
habitata navadne obročnice. 
 
V primeru, da bi se pri gradnji HE Trbovlje in HE Suhadole struga Save širila na desni breg Save, bo 
prizadeta notranja cona močvirskega krešiča in zmanjšana površina habitata vrste. 
 
Notranje cone ostalih vrst in HT so precej oddaljeni od struge Save, vpliv nanje bo lahko posreden. 
 
Za izgradnjo in obratovanje verige HE na srednji Savi bo možno natančnejše vplive podati v času priprave 
DPN. 
 
SPA Posavsko hribovje - ostenje 
Pas skalnatih sten nad najožjim delom doline reke Save in spodnjega toka Savinje ima izjemen ornitološki 
pomen. Previsne skalne pečine nudijo zavetje ogroženima vrstama ptic ujed: planinskemu orlu in sokolu 
selcu. Vrsti ne gnezdita ob Savi temveč naseljujeta skalovja, pašnike in goličave v višjih nadmorskih legah. 
Kljub vsemu pa predstavlja območje ob Savi prehranjevalno območje obeh vrst. Postavitev daljnovodov v 
habitat vrste lahko predstavlja trajen negativen vpliv (ovira v habitatu). Prav tako lahko gradbena dela tudi 
daljinsko negativno vplivajo na vrsti predvsem v gnezditvenem obdobju. Največji vpliv na SPA bi imela 
gradnja in obratovanje črpalne hidroelektrarne Požarje. 
 
SCI Reber – Borovlja 
Posebno pozornost je potrebno nameniti načrtovanju posegov na območju SCI Reber – Borovlja (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. 
 
SCI Sava – Medvode – Kresnice 
Gorvodno od HE Jevnica se nahaja SCI Sava – Medvode – Kresnice. Izgradnja akumulacije za HE 
Jevnica lahko daljinsko vpliva na vodne organizme, predvsem na populacijo sulca. 
 
Zavarovana območja 
Na območju načrtovane verige HE ali v njegovi neposredni bližini je osem zavarovanih območij (ZO): 
krajinski park Kum, Čebulova dolina, Završki Čeren, Izvir Mitovščice, Mitovški slap, Greben Krvava peč 
– Planina, Soteska Ribnika in Brzice na Savi pri Prusniku. 
 
Ime znamenitosti: Mitovški slap 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96 

 

Ime znamenitosti: Izvir Mitovščice 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

 

Ime zavarovanega območja: Krajinski park Kum 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 
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Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

Status zavarovanega območja: krajinski park 

 

Ime zavarovanega območja: Čebulova dolina 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

Status zavarovanega območja: naravni spomenik 

 

Ime zavarovanega območja: Greben Krvava Peč-Planina 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

Status zavarovanega območja: naravni spomenik 

 

Ime zavarovanega območja: Soteska Ribnika 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

Status zavarovanega območja: naravni spomenik 

 

Ime znamenitosti: Završki čeren 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

 

Ime zavarovanega območja: Brzice na Savi pri Prusniku 

Pravna podlaga: 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 
arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje 

Objava: (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

Status zavarovanega območja: naravni spomenik 

 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Veriga hidroelektrarn na Savi od Medvod do Jevnice (2. faza)   
Na območju je posebno ohranitveno območje (Natura 2000) SCI Sava – Medvode – Kresnice, na širšem 
območju (do 500 m) pa še SCI Šmarna gora. Na širšem območju je tudi zavarovano območje Krajinski 
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park Polhograjski Dolomiti in večje število naravnih vrednot, med katerimi sta v območju neposrednega 
vpliva dve: 

• Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč 
• Podgrad – sotočje Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Save 

 
V nadaljevanju izpostavljamo Natura območje SCI Sava - Medvode –Kresnice, ki se imenu navkljub 
dolvodno zaključi že pri Črnučah, čeprav območje med Črnučami in Kresnicami po naravovarstvenem 
pomenu v ničemer ne zaostaja. Predlagano je, da se Natura 2000 območje podaljša do Kresnic (ZRSVN, 
februar 2011). 
 
Območje SCI Sava – Medvode – Kresnice po podatkih SDF obrazca obsega 382,99 ha in spada v 
osrednjeslovensko regijo. Natura območje zajema del Save med Medvodami in Kresnicami. Ta predel reke 
je še relativno dobro ohranjen. Predstavlja pomemben habitat za ribje vrste kot so: globoček, blistavec, 
platnica, sulec in potočni piškur. Na tem območju se pojavlja tudi ozki vretenec, bregove pa porašča 
obrežna vegetacija. SCI območje Sava – Medvode – Kresnice lahko ogrozijo neprimerni 
vodnogospodarski ukrepi, onesnaženje voda in drastične spremembe v vodnem režimu (postavitev jezov). 
Obrežno vegetacijo pa ogroža razrast invazivnih vrst rastlin. 
• Velikost populacije potočnih piškurjev na tem SCI območju predstavlja po podatkih SDF obrazca 

manj kot 2% celotne slovenske populacije, stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je ocenjena kot 
dobra, populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti. 

• Populacija sulcev na tem SCI območju predstavlja več kot 15% celotne slovenske populacije te vrste. 
Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora te vrste je ocenjena kot dobra, populacija ni izolirana. 

• Po podatkih iz SDF obrazca populacija blistavca na tem območju predstavlja manj kot 2% celotne 
slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je povprečna ali zmanjšana, 
populacija pa ni izolirana. 

• Po podatkih iz SDF obrazca populacija platnice na SCI Sava – Medvode – Kresnice predstavlja manj 
kot 2% celotne slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je povprečna ali 
zmanjšana, populacija pa ni izolirana. 

• Populacija ozkega vretenca na tem območju predstavlja manj kot 2% celotne slovenske populacije, 
stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je po podatkih SDF obrazca dobra, populacija pa ni 
izolirana. 

• Populacija močvirskega krešiča po podatkih SDF obrazca ni ključna za to območje in se pojavlja 
neznačilno. 

• Za habitatne tipe: Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-
Carpinion) in Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco- Brometalia), je 
značilna dobra reprezentativnost in dobra stopnja ohranjenosti strukture. Prva dva habitatna tipa 
pokrivata več kot 20% SCI območja Sava – Medvode – Kresnice, zadnji pa 5%. 

• Habitatni tip Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov 
prekriva 2% Natura območja. Stopnji reprezentativnosti in ohranjenosti sta ocenjeni kot dobri.  

• Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih predstavljajo 1% površine SCI 
območja. Stopnja reprezentativnosti tega habitatnega tipa je dobra, stopnja ohranjenosti strukture pa 
je povprečna ali zmanjšana. 

 
Na odseku Save od Medvod do Kresnic (Litije) je načrtovana gradnja verige hidroelektrarn. Sulec je ribja 
vrsta, ki v Sloveniji živi predvsem v porečju Save, populacije v Muri in Dravi pa so izredno majhne. 
Obravnavani odsek predstavlja osrednje območje populacije sulca v Savi, kjer sulec živi od sotočja Save 
Dolinke in Save Bohinjke do sotočja z Mirno. Do Medvod so njegove populacije majhne. Od Medvod do 
Litije so njegove populacije najštevilčnejše,  od Litije do sotočja z Mirno pa se sulec zopet pojavlja redko. 
Dolvodno od sotočja z Mirno na ozemlju Slovenije sulec ne živi več. (Zabric D.;2008). 
 
Zaradi upadanja populacij sulca v slovenskih vodotokih se izvajajo varstveni ukrepi, od katerih so 
najpomembnejši ukrepi za ohranitev življenjskega prostora sulca. Kvaliteten in dovolj velik življenjski 
prostor, ki nudi pogoje za življenje sulca v vseh fazah njegovega življenja, je osnova, brez katere so vsi 
ostali ukrepi neučinkoviti. Ukrepi so: 
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• prenehanje onesnaževanja rek in potokov,  
• prenehanje urejanja rečnih strug na nesonaraven način  
• restavracija in renaturacija uničenih življenjskih prostorov. 
 

Onesnaženost vode je v preteklosti gotovo povzročila izumiranje sulca na določenih odsekih rek in 
potokov v Sloveniji. Primer je močno zmanjšanje populacij sulca v srednji in spodnji Savi zaradi odplak 
premogovniške industrije. Od devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji opazen trend izboljšanja 
kvalitete vode, kar daje ugodno osnovo za varstvo sulca. Kljub temu ostajajo še nesanirana posamezna 
močna točkovna onesnaženja (industrija, kanalizacija) in še posebej problematična netočkovna 
onesnaženja (kmetijstvo). Luštek s sod. (2004) ugotavlja, da je za zmanjšanje populacije sulca v Krki v 
veliki meri krivo onesnaženje (kmetijstvo in neurejena kanalizacija), ki ima skupaj s pogostimi izredno 
nizkimi vodostaji reke zelo negativen vpliv na sulca, predvsem na njegovo reprodukcijsko sposobnost. Pri 
vzreji so se namreč srečevali z slabo kakovostjo iker in sperme.  
  
Nesonaravne vodnogospodarske ureditve rek in potokov so morda največji razlog za krčenje areala in 
zmanjšanje populacij sulca. Nesonaravne ureditve so: izravnavanje struge, utrjevanje dna in brežin, 
betoniranje in polaganje kamnitih oblog v poravnani obliki, odstranjevanje obrežne vegetacije in 
postavljanje za ribe neprehodnih vodnih pregrad. Uporaba t.i. trde regulacije pomeni veliko spremembo 
hidroloških pogojev v strugi, s tem povezanih sprememb v fizikalnih in kemijskih lastnostih vode, 
odsotnost ustreznih usedlin, počivališč, skrivališč in drstišč. Take regulacije ne nudijo pogojev za življenje 
sulca, sploh pa ne za njegove najobčutljivejše življenjske faze (ikre, zarod, mladice, drstnice).  
 
Posebej problematična je fragmentiranost habitatov z visokimi vodnimi pregradami, ki je posledica 
izgradnje neprehodnih vodnih pregrad. V Sloveniji so skoraj vse visoke vodne pregrade za ribe 
neprehodne. Na podlagi analize razširjenosti sulca lahko trdimo, da so ravno neprehodne vodne pregrade 
in velike akumulacije verjetno glavni razlog za to, da sulec ni več razširjen po svojem prvotnem arealu.  
 
Zaradi spremembe habitata (akumulaciji Mavčiče in Medvode) sulec na tem odseku od ne živi več, na 
celotnem območju od sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke do Medvod pa so populacije sulca majhne. 
Za ohranitev populacije sulca nad Kranjem bi bilo treba postaviti prehode za ribe na Majdičevem jezu, pri 
HE Mavčiče in HE Medvode. S tem bi ponovno vzpostavil stik med populacijo nad Kranjem  in vitalno 
populacijo, ki živi pod HE Medvode. Za povezanost celotne populacije sulca v Savi je treba zgraditi 
prehode na že obstoječih pregradah HE Vrhovo in HE Boštanj. Ta povezava bi dala možnost za 
ohranitev populacije predvsem podusti in s tem tudi sulca v srednji Savi.   
 
V Savi Bohinjki je prvotni areal sulca zmanjšan zaradi jezu HE Soteska, celotna populacija Save Bohinjke 
pa je s Cajhnovim jezom ločena od populacije v Savi. Na jezom HE Soteska so sulca umetno repopulirali. 
Za ohranitev populacije sulca nad HE Soteska in z vzpostavitvijo ponovne povezave populacij Save 
Bohinjke in Save je treba postaviti prehod za ribe na jezu HE Soteska in Cajhnovem jezu.  
 
V Poljanski Sori živi sulec le do jezu MHE Jelovčan, po toku navzgor, kjer je živel včasih pa ga ni več. 
Populacije sulca Poljanske Sore so s Puštalskim jezom ločene od populacij v Sori. Jez pri Goričanah pa 
onemogoča povezavo populacij Sore in Save. V Selški Sori sulec verjetno ni živel nikoli. Za ohranitev 
populacij sulca Poljanske Sore in Sore je treba s postavitvijo funkcionalnega prehoda za ribe na jezu pri 
Goričanah ponovno vzpostaviti povezavo s populacijami v Savi. Fragmentirane populacije je treba zopet 
povezati, kar je možno le z bodisi odstranitvijo nefunkcionalnih jezov oziroma s postavitvijo 
funkcionalnih prehodov za ribe na neprehodnih jezovih: MHE Jelovčan, Poljanškov jez, HE Fužine, jez 
Fužine, MHE Demšar in Koreninovec.  
 
Tudi populacije sulca porečja Ljubljanice so ločene od populacij sulca v Savi. Na jezu MHE Fužine je 
treba ponovno vzpostaviti že zgrajen prehod za ribe, na jezu MHE Vevče pa je treba tak prehod zgraditi.  
 
obenem pa se na tem odseku v Savo izlivajo še reke in potoki, prav tako pomembni (Sora, Gameljščica, 
Kamniška Bistrica in Ljubljanica) (Zabric D.;2008). 
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Gradnja HE na tem območju je torej v nasprotju z varstvenimi cilji za ohranitev te redke, ogrožene, a 
karizmatične ribje vrste, živeče le v  srednjih in zgornjih tokovih rek donavskega povodja. 
 
Usmeritev za nadaljnje načrtovanje hidroelektrarn na tem območju je, da se na odseku med 
Medvodami in sotočjem Save z Ljubljanico hidroelektrarn ne načrtuje, saj avtorji poročila 
ocenjujemo, da učinkovitih omilitvenih ukrepov, s katerimi bi lahko ohranili habitat sulca v Savi 
in hkrati povezanost Natura območij, kjer je ta vrsta kvalifikacijska (SCI Sava-Medvode-Kresnice 
in SCI Ljubljansko Barje), ni možno podati. Postavitev hidroelektrarn med Medvodami in sotočjem 
Save z Ljubljanico je z vidika narave ocenjena kot nesprejemljiva (ocena D – vpliv je bistven).  
 
Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure 
 
Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure v energetske namene – mejni odsek z Avstrijo do 
avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri je na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih območjih 
del ohranitvenega območja - SPA Mura (SI 5000010) in del posebnega varstvenega območja Natura 2000 
- SCI Mura (SI3000215). Na avstrijski strani leži Natura 2000 Grenzmur. 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.  
 
V strokovnih podlagah ZRSVN je predlagana razširitev območja Natura glede na zaključke 
biogeografskega seminarja, na podlagi katerih je tudi mejna Mura na podlagi Direktive o habitatih 
predlagana za območje Natura 2000 (ZRSVN, februar 2011).  
 
Območje SPA Mura (velikost 14.532 ha) leži na slovenskem delu Mure od Cmureka do meje z 
Madžarsko. Kvalifikacijske vrste za SPA Mura so: bela štorklja (Ciconia ciconia), belovrati muhar (Ficedula 
albicollis), bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus), breguljka (Riparia riparia), čapljica (Ixobrychus 
minutus), čebelar (Merops apiaster), črna štorklja (Ciconia nigra), duplar (Columba oenas), grahasta 
tukalica (Porzana porzana), kobiličar (Locustella naevia), mala tukalica (Porzana parva), mali deževnik 
(Charadrius dubius), mali martinec (Actitis hypoleucos), mokož (Rallus aquaticus), pisana penica (Sylvia 
nisoria), pivka (Picus canus), plašica (Remiz pendulinus), pogorelček (Phoenicurus phoenicurus), prepelica 
(Coturnix coturnix), rakar (Acrocephalus arundinaceus), rečni cvrčalec (Locustella fluviatilis), rjava penica 
(Sylvia communis), rjavi srakoper (Lanius collurio), slavec (Luscinia megarhynchos), srednji detel 
(Dendrocopos medius), srpična trstnica (Acrocephalus scirpaceus), sršenar (Pernis apivorus), trstni 
cvrčalec (Locustella luscinioides), vijeglavka (Jynx torquilla), vodomec (Alcedo atthis). 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. 
 
Na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih območjih območje SCI Mura (velikosti 8.244 ha) leži na 
slovenskem delu Mure od Radencev do meje z Madžarsko.  
Kvalifikacijske vrste za SCI Mura so: sabljarka (Pelecus cultratus), veliki pupek (Triturus carnifex), 
močvirska sklednica (Emys orbicularis), bolen (Aspius aspius), močvirski cekinček (Lycaena dispar), 
strašnični mravljiščar (Maculinea teleius), temni mravljiščar (Maculinea nausithous), nežica (Cobitis taenia), 
beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus), nižinski urh (Bombina bombina), činklja (Misgurnus fossilis), 
vidra (Lutra lutra), pezdirk (Rhodeus sericeus amarus), velika senčica (Umbra krameri), črtasti medvedek 
(Callimorpha quadripunctaria*), drobni svitek (Anisus vorticulus), dristavični spreletavec (Leucorrhinia 
pectoralis), hrastov kozliček (Cerambyx cerdo), rogač (Lucanus cervus), kačji potočnik (Ophiogomphus 
cecilia), smrkež (Gymnocephalus schraetzer). 
Kvalifikacijske HT za SCI Mura so: (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z visokim 
steblikovjem, (6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali 
glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae), (3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez Chenpodion 
rubri p.p. in Bidention p.p., (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno vegetacijo zvez 
Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion, (3150) Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez 
Magnopotamion ali Hydrocharition,(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio- Carpinion), 
(91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior 
(Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). 
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S stališča ohranjanja narave imajo poplavni gozdovi na območju reke Mure zelo visoko vrednost. Čeprav 
so ponekod že zelo 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 rastliščnih 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). Hitro tekoča reka se lahko spremeni v 
počasi tekočo. V reki se nad in pod jezovno zgradbo lahko popolnoma spremenijo oblika in sestava 
struge, hidrološki režim, fizikalno-kemijske in biotske lastnosti vode. To ima za posledico spremembe v 
vrstni sestavi združbe rib, sorazmerju vrst, številčnosti populacij, prostorski razporeditvi vrst, drsti in 
selitvi rib. S stališča uničenja habitata bi energetsko izkoriščanje Mure lahko trajno prizadelo biodiverziteto 
rib, predvsem izrazito reofilnih, kot sta beloplavuti globoček, smrkež, sabljarka. Na vrste, ki potrebujejo 
stoječo ali počasi tekočo vodo (vrste kot so pezdirk, velika senčica, bolen, činklja, nežica) je pričakovati 
nekoliko manjši vpliv.  
 
V primeru energetske izrabe Mure bi bil vpliv na vodne organizme neposreden in daljinski, vpliv na vrste, 
ki živijo v ožji okolici pa posreden in daljinski. Brez omilitvenih ukrepov je možen tudi upad biodiverzitete 
v Muri in pritokih (predvsem na ribe, piškurje, rake) in vrst, katerim habitat predstavlja poplavni gozd.   
 
Natančnejših vplivov posegov, ki bi omogočali  izkoriščanje potenciala reke Mure na kvalifikacijske vrste 
in habitatne tipe brez projektnih rešitev in točne lokacije posega ni možno podati. Vsekakor je potrebno k 
problemu pristopiti celovito in za tako ranljiv ekosistem že na začetku predvideti najbolj primerne 
tehnološke rešitve ter predhodno po potrebi urediti nadomestne habitate. Investitorja opozarjamo, da je 
na podlagi novih ugotovitev, ki bi sledile iz dodatnih raziskav možno, da bi se energetsko izkoriščanje reke 
Mure v nadaljnjih fazah umeščanja v prostor pokazalo tudi kot nesprejemljivo. 
 
Ob izvedbi omilitvenih ukrepov je sprejemljivo koriščenje HE potenciala glede na ugotovitve dodatnih študij in presoje na 
naslednjem nivoju, od 1.5 – 50 MW na mejnem odseku Mure in notranjem odseku od Radencev do avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi (ocena C). Sklenjena veriga HE na reki Muri je nesprejemljiva (ocena E). 
 

4.1.1.7 Podprogram - prenos električne energije 

 
Daljnovodi – splošen vpliv 
Postavitev RTP, daljnovoda ali kablovoda v naravovarstveno pomembno območje predstavlja degradacijo 
tega prostora in ima potencialen negativen vpliv na ptice. V primeru kabliranja električnega voda vpliva na 
ptice ni,  lahko pa ostanejo negativni vplivi na habitatne tipe, še posebej, če poteka trasa čez strnjen gozdni 
sestoj, mokrišče ali pomembno rastišče rastlinske vrste. 
 
V primeru umestitve daljnovoda na območje Natura 2000 je lahko vpliv na kvalifikacijske vrste in HT 
negativen zaradi fragmentacije habitatov in s tem vplivov na povezanost in celovitost populacij, trajne 
izgube površin habitatov in tudi specifično glede na posamezno skupino kvalifikacijskih vrst.   
 
Med gradnjo so na območju gradbišča uničene rastlinske vrst in deli njihovih rastišč. Na stojiščih stebrov 
so vplivi trajni. Vpliv na prostoživeče živali se izraža predvsem kot motnja vsakodnevnega ritma živali in 
obredov kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje in podobno. Gradnja vznemirja 
prostoživeče živali s poudarkom na sesalcih in ptičih. V primeru poseganja v gozdni prostor je vpliv med 
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gradnjo večji, zaradi spremenjene lokalne klime in habitatov je lahko motena celotna živalska združba na 
vplivnem območju. 
 
Trajni vpliv v času obratovanja predstavljajo stebri in varovalni koridor daljnovoda. Vpliv je bolj obsežen, 
če poteka koridorja skozi gozd. V času vzdrževalnih del se na tem predelu izvaja košnja, posek lesne 
vegetacije in podobno.   
 
Daljnovod predstavlja trajno smrtonosno oviro za ptice in fragmentira njihov habitat. Še posebej je 
potrebno izpostaviti preletne koridorje ob vodotokih, prezimovalna območja ob vodi, območja preletov 
velikih ptic, umeščanje daljnovoda čez gozdno območje, in podobno. Z vidika obratovanja daljnovodov 
so kritična predvsem SPA in IBA območja, s poudarkom na območjih, kjer koncentrirano prezimujejo 
večje skupine ptic.  
 
Po podatkih iz Zimskega ornitološkega atlasa in po podatkih zimskega štetja vodnih ptic v obdobju od leta 
1997 do leta 1999, so območja večjega koncentriranja ptic sledeča (v oklepajih je pri vseh navedenih 
lokacijah podano največje število ptic posameznih vrst opaženih v enem dnevu); podatki so povzeti po 
Štumberger (1997, 1998, 1999): 
 
- Ob reki Muri: okolica Veržeja (112), Ledavskega jezera (1402), med Srednjo Bistrico in Orlovščkom 
(2247), gramoznici Bakovci (550) in Dokležovje (254). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas 
platyrhinchos) in kormorani (Phalacrocorax carbo), v posameznih letih tudi njivske gosi (Anser fabalis). 
 
- Ob reki Dravi: Ptujsko jezero (13.224), Ormoško jezero (5634), akumulacija Melje (1568), ob stari strugi 
med Markovci in Ormožem (1654). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos), kreheljci 
(Anas crecca), sivke (Aythya ferina) in kormorani (Phalacrocorax carbo), v manjšem številu tudi labodi grbci 
(Cignus olor), čopaste črnice (Aythia fuligula), zvonci (Bucephala clangula), rečni galebi (Larus ridibundus), mali in 
veliki žagarji (Mergus albellus, M. merganser) in druge. 
 
- Ob reki Savinji: okolica Celja (1227), jezeri pri Velenju in Šoštanju (skupaj prek 1000 osebkov), Slivniško 
jezero (333). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos), kormorani (Phalacrocorax carbo) in 
liske (Fulica atra). 
 
- Ob spodnji Savi: HE Vrhovo (1295), na Krki med Sotesko in Čatežem (1900). V velikem številu 
prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) in kormorani (Phalacrocorax carbo). 
 
- Ob zgornji Savi: na Zbiljskem jezeru (1451), Trbojskem jezeru (534), na Ljubljanici do izliva v Savo 
(1114). V velikem številu prezimujejo mali ponirki (Tachybaptus ruficollis), mlakarice (Anas platyrhinchos), liske 
(Fulica atra), kormorani (Phalacrocorax carbo) in žvižgavke (Anas penelope).  
 
- Na Notranjskem in Primorskem: Cerkniško jezero (1273), akumulacija Most na Soči (248), akumulacija 
Vogeršček (252). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) in liske (Fulica atra). 
 
- Na obali: Sečoveljske soline (5336), Škocjanski zatok (1967). V velikem številu prezimujejo mlakarice 
(Anas platyrhinchos), kreheljci (Anas crecca), liske (Fulica atra), žvižgavke (Anas penelope), male bele čaplje 
(Egretta garzetta), rečni galebi (Larus ridibundus), rumenonogi galebi (Larus michahelis). 
 
Do sedaj so bili zabeleženi trije osnovni vplivi daljnovodov na ptice: 
 
1. elektrokucije 
Ptice, ki sedijo na drogovih ali električnih vodnikih poginejo, če med premeščanjem vzpostavijo med 
vodniki ali med vodnikom in tlemi kratek stik. Predvsem so ogrožene večje vrste, ki si za posedanje 
pogosto izbirajo izpostavljena mesta. Elektrokucija je pri pticah pogost pojav, ki pa je zelo slabo 
dokumentiran. Praktično vsaka nesreča je smrtna. 
 
2. trki 
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Ptice se lahko zaletijo v električne vodnike, katerih vidljivost je v zraku pogosto slaba. V večini primerov 
so nesreče smrtne ali pa povzročijo poškodbe, ki vodijo v hitro smrt, saj je površina v katero se ptica zaleti 
relativno majhna (sila se sprosti na majhen del telesa), hitrosti ptic med letom pa so relativno visoke. 
 
3. plenjenje 
Številni trki ptic z električnimi vodniki in številni primeri smrtnosti zaradi elektrokucje povečujejo število 
plenilcev v okolici daljnovodov, ki trupla izkoriščajo za svojo hrano. Več plenilcev na območju pomeni 
večjo verjetnost, da bo ptica na območju uplenjenja, predvsem v času počivanja ali prezimovanja, ko se 
lahko zadržuje na tleh. 
 
Presoja vplivov na DV Okroglo – Udine in DV Cirkovce-Podlog 
DV Okroglo – Udine: Trasa H poteka preko več varovanih območij in neposredno prizadene 
kvalifikacijske habitatne tipe, ki so v večini primerov tudi prednostni glede na Uredbo o habitatnih tipih, 
poleg tega pa poteka preko več naravnih vrednot. Najbolj kritičen je potek po zavarovanem območju ob 
Soči (Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 
29/86, 83/89, 5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02), po območju SCI Soča z Volarjo 
in preko NV Spodnja in Zgornja jama v Divjih babah, kjer trasa poteka po pobočju nad jamami. Na 
širšem območju Blegoša je poleg habitata kvalifikacijskih vrst tudi habitat travniškega postavneža, 
črtastega medvedka, navadnega koščaka in hribskega urha. Širše območje Grahovega ob Bači je habitat 
navadnega in malega podkovnjaka. Trasa G prečka dve varovani območji, vpliv je pričakovati predvsem 
na obvodne habitatne tipe. Daljnovod vodotoke prečka po zraku, zato negativnega vpliva na vodne 
organizme ni pričakovati. Predvsem na območju Blegoša, Črnega vrha in Bevk so rastišča divjega petelina, 
ta je potrebno natančno preveriti pri umeščanju trase na nivoju plana. Predlagan je popravek sledečih SCI 
območij: območje Grahovo ob Bači, Soča z Volarijo, Zakriž – Trebenče in Idrijca s pritoki. Poleg 
spremembe velikosti območja, so predlagane tudi nove kvalifikacijske vrste (ZRSVN, februar 2011). 
 
Daljnovod Cirkovci – Podlog: je načrtovan preko SPA in IBA Dravinja dolina in predstavlja fragmentacijo 
habitata za vodne ter obvodne ptice in kvalifikacijsko vrsto bela štorklja. Daljnovod poteka po tem 
območju v dolžini cca 900m. Prav tako trasa prečka SCI Ličenca pri Poljčanah v dolžini 1500m. Naravno 
vrednoto Ličenca – dolina, ki se nahaja znotraj omenjenega SCI, tvorijo poplavni travniki z ribniki. 
Postavitev stebrov in koridor daljnovoda lahko prizadene predvsem obstoječe prednostne in 
kvalifikacijske vodne in obvodne habitatne tipe. SCI Kočno ob Ložnici koridor prečka v dolžini 1300m. 
Za območje je kvalifikacijska vrsta mali podkovnjak, na katerega ima lahko daljnovod neposreden in 
daljinski vpliv. Daljnovod poteka po vzhodnem robu IBA Črete, ki je eno izmed petih najpomembnejših 
območij v Sloveniji za tri vrste gnezdilk: čapljico, kostanjevko in grahasto tukalico. Severno od Poljčan so 
podatki o habitatih potočnega škržka, močvirskega cekinčka, rogača in močvirskega krešiča. Predlagan je 
popravek SCI Kočno ob Ložnici in SCI Ličenca (nove kvalifikacijske vrste) in novo območje SPA 
Medvedce (na območju IBA Črete) (ZRSVN, februar 2011). 
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Slika 14: Na zgornjih treh slikah so predstavljene trase DV Okroglo – Udine (obe varianti)  in DV Cirkovce-

Podlog 
 
Tabela 9: Prikaz vpliva na varovana območja in kvalifikacijske vrste 
Daljnovod Varovana območja (Natura 

2000 območja in zavarovana 
območja - ZO)1  

Kvalifikacijska vrsta/HT na katerega bo prisoten vpliv1 

2x400 kV 
Okroglo-
Udine 
(trasa G) 

Neposredni vpliv: 
- SCI Idrijca s pritoki 
- ZO Soča (reka) 
 
Daljinski vpliv: 
/ 
 

Neposredni vpliv: 
- soška postrv 
- blistavec 
- grba 
- pohra 
- kapelj 
- vidra 
- lepi čeveljc 
- Jame, ki niso odprte za javnost 
- Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž 

njihovih bregov 
- Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov 

 
2x400 kV 
Okroglo-
Udine 
(trasa H) 

Neposredni vpliv: 
- SCI Soča z Volarjo 
- SCI Pod Bučnico – melišča 
- SCI Gozd Kranj – Škofja 

Loka 
- SCI Cerkno – Zakriž 
- SCI Blegoš 
- ZO Soča (reka) 
 
Daljinski vpliv: 
/ 

Neposredni vpliv: 
- soška postrv 
- blistavec 
- grba 
- pohra 
- kapelj 
- črtasti medvedek 
- primorski koščak 
- primorski koščak 
- vidra 
- Ilirski bukovi gozdovi (Fagus sylvatica (Aremonio-Fagion)) 
- Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, Sanguisorba 

officinalis) 
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- Skalna travišča na bazičnih tleh (Alysso-Sedion albi) 
- Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž 

njihovih bregov 
- Alpske reke in lesnata vegetacija z vrbami in nemškim strojevcem 

(Myricaria germanica) vzdolž njihovih bregov 
- Alpske reke in zelnata vegetacija vzdolž njihovih bregov 
- Srednjeevropska karbonatna melišča v submontanskem in montanskem 

pasu 
- veliki studenčar 
- kranjska sita  
- črtasti medvedek 
- mali podkovnjak 
- Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi (Genisto januensis-

Pinetum) 
- Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 

220 kV 
Cirkovce-
Podlog 

Neposredni vpliv: 
- SCI Kočno ob Ložnici 
- SPA Dravinjska dolina 
- SCI Ličenca pri Poljčanah 
Daljinski vpliv: 
/ 

Neposredni vpliv: 
- mali podkovnjak 
- bela štorklja 
- sršenar 
- vodomec 
- pivka 
- rjavi srakoper 
- dristavični spreletavec 
- strašnični mravljiščar 
- temni mravljiščar 
- travniški postavnež 
- črtasti medvedek 
- Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi (Erythronio-Carpinion) 
- Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) (Alnus glutinosa 

in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)) 
- Bukovi gozdovi (Luzulo-Fagetum) 
- Naravna evtrofna jezera z vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali 

Hydrocharition 
 

Legenda: 
KRATICE:  SPA  Posebno območje varstva (Special Protected Area) 
  SCI  Posebno ohranitveno območje (Sites of Community Interest) 
  ZO  Zavarovano območje 
  NV  Naravna vrednota 
  pNV  Pričakovana naravna vrednota 
  EPO  Ekološko pomembno območje 
  IBA  Mednarodno pomembna območja za ptice (Important Bird Area) 
  HT  Habitatni tip 
   
 
1 Varovana območja; Kvalifikacijska vrsta/HT na katerega bo prisoten vpliv: Navedene so samo tista varovana območja in 
kvalifikacijske vrste ter HT, ki se nahajajo na vplivnem območju in za katere je opredeljen neposredni 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) 
in sicer: 
NEPOSREDNI VPLIV (5 m): vse skupine 
DALJINSKI VPLIV (250 m): bela štorklja, črna štorklja, vodne ptice, ujede, netopirji 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 

4.1.1.8 Podprogram – omrežje za distribucijo električne energije 

Veljajo opisani vplivi iz poglavja 4.1.1.7. 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 

4.1.1.9 Podprogram – trg z zemeljskim plinom in oskrba z zemeljskim plinom 
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Med gradnjo plinovoda pride do uničenja, fragmentacije in zmanjšanja površin kopenskih in vodnih 
habitatnih tipov ter habitatov vrst (delovni koridor med gradnjo je cca 20m). V času gradnje je izguba 
gnezditvenega in prehranjevalnega habitata na širšem območju kratkotrajna, na območju koridorja 
plinovoda pa lahko tudi trajna. Nad plinovodom je v širini 10m varovalni koridor, kar pomeni omejitev 
zarasti z lesno vegetacijo in redno izvajanje vzdrževalnih del (košnja, čiščenje razrasti). V času zaraščanja 
degradiranih gradbiščnih površin obstaja nevarnost naselitve invazivnih vrst, ki ogrožajo avtohtono floro. 
Še posebej so občutljiva območja ob vodotokih in mokrotni habitatni tipi.  
 
Najbolj obsežen trajni vpliv na naravo ima lahko gradnja plinovoda ob vodotokih in na območjih mokrišč. 
V času gradnje so posebej občutljive vrste, ki prebivajo v vodnem in obvodnem okolju (dvoživke, ptice, 
hrošči, vlagoljubna flora, itd). Vpliv na vodne habitate je lahko tudi daljinski, polaganje cevi čez vodotok 
vpliva na kakovost vodotoka nizvodno. S podvrtavanjem se temu vplivu izogne. Prav tako izvedba trase 
po mokrišču posredno vpliva tudi na habitat v bližini (izsuševanje mokrišč), ponovna vzpostavitev 
prvotnega habitata na območju vzdrževalnega koridorja ni možna. Vpliv se izraža kot izguba mokrotnega 
habitata za vlagoljubne vrste in zmanjšanje obsega HT vezanega na višjo vlago v tleh. Glede na obseg 
poseganja je potrebno proučiti odstotek zmanjšanja habitata vrst in sprejeti ustrezne ukrepe. 
 
Plinovod M9b Kidričevo - Vodice 
Iz poteka koridorja plinovoda je razvidno, da bo plinovod sekal več Natura območij. Jugozahodno od 
Kidričevega se nahaja SPA Dravinjska dolina in SCI Dravinja pri Poljčanah. Predlagan je popravek 
sledečih SCI območij: območja Češeniške gmajne in Rovščica, Dobje (Cerovec) in Boč - Haloze- Donačka 
gora. Območji SCI Dravinja in Savinja pa sta predlagani na novo (ZRSVN, februar 2011). 
 
Plinovod lahko vpliva na celovitost in funkcionalno povezanost območja Natura, obsežnejši bi bili vplivi 
na SCI Dravinja pri Poljčanah. Najbolj obsežen trajen vpliv je povzročen pri poteku ob vodotokih in na 
območjih mokrišč.  
 
Koridor poteka po južnem robu SCI Ličenca pri Poljčanah, prav tako tudi čez SCI Ložnica, prečkal bo 
tudi SCI Savinja Letuš. Prečkanje vodotokov je potrebno izvesti s podvrtavanjem, tako da vpliva na vodne 
organizme v času gradnje ne bo. 
 
Ob Dravinji se nahaja naravovarstveno pomemben HT Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne 
robne združbe z visokim steblikovjem, širše območje je habitat zavarovanega malega podkovnjaka, 
vodotok pa je habitat navadnega koščaka. Savinja je poleg kvalifikacijske vrste sulec in pohra, tudi habitat 
zavarovanega zvezdogleda. Na območju Prevaljskih gmajn in Rovščice se nahajajo naaravovarstveno 
pomembni HT: HT naravna evtrofna jezera, HT prehodna barja in HT uleknine na šotni podlagi z 
vegetacijo zveze Rhynchosporion. Prav tako je to območje habitat zavarovanih vrst: navadnega koščaka, 
hribskega urha in vidre. 
 
Znotraj vplivnega območja se nahaja večje število zavarovanih območij (točk). Plinovod naj se načrtuje 
tako, da se  izogne vsaj točkovnim zavarovanim enotam, če je pa le možno pa tudi ostalim zavarovanim 
območjem. V primeru poseganja v zavarovana območja je potrebno upoštevati varstvene režime 
predpisane s pravno veljavnim aktom.  
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 

4.1.1.10 Podprogram - tekoča goriva 

Uvajanje oz. spodbujanje rabe biogoriv lahko posredno vpliva na povečano proizvodnjo kulturnih rastlin 
za proizvodnjo biogoriv. Praviloma gre za monokulture na velikih površinah, ki zahtevajo prilagoditev 
kmetijske pridelave (komasacije) in posledično negativno spreminjajo mozaičnost območja.  V primeru 
vzpostavitve monokultur je možen negativni vpliv na biodiverziteto območja. Ker monokulturni nasadi 
navadno potekajo v intenzivni pridelavi, to hkrati pomeni tudi večji vnos herbicidov in pesticidov na 
območje in spiranje fitofarmacevtskih sredstev na sosednja zemljišča, v tla in podzemno vodo.  
 
Pretirano izkoriščanje biomase gozdov negativno vpliva na raznolikost gozdne strukture v različnih 
starostnih fazah ter ohranitev trhlega drevja in listnega opada; posledica je upad biodiverzitete. 
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Med drugim je odpadni produkt bioplinarn tudi digestat. V izogib neposrednemu vplivu na tla in 
podzemno vodo ter posledično na floro in favno,  je potrebno v času načrtovanja jasno določiti kje, v 
kakšnih količinah in v kakšni obliki se lahko digestat uporablja, upoštevajoč strukturo tal (npr. kraški svet), 
količino in primernost uporabe. Uporaba tekočega digestata (gnojevke) na kraškem območju ima lahko 
številne negativne posledice na biodiverziteto (npr. na proteusa). 
 
Plan je sprejemljiv ob izvedbi omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 

4.1.1.11 Podprogram – jedrska energija 

Vplivi so opisani v poglavju 4.1.1.6. 

4.1.1.12 Podprogram – premog 

Podprogram predvideva postopno zmanjšanje eksploatacije premoga. Izvajanje raziskav za potrditev zalog 
premoga na območju Slovenije ne vpliva na celovitost in funkcionalnost varovanih območij. Kljub temu 
pa opozarjamo, da bi eksploatacija na območjih Natura 2000 in zavarovanih območjih negativno vplivala 
na kvalifikacijske in ključne vrste ter HT. 
 
Vpliva na varovana območja ne predvidevamo (ocena A). 

4.1.2 Presoja vplivov na varovana območja z vidika scenarijev 

 
Scenariji se razlikujejo pri vplivu na varovana območja le v podprogramu 3 in 6. Referenčni scenariji imajo 
manjši vpliv na varovana območja kot intenzivni, saj predvidevajo postavitev manjšega števila malih 
hidroelektrarn in manjšega števila vetrnih elektrarn. 
 
Primerjava intenzivnih scenarijev z vidika varovanih območij: 

• intenziven – osnovni; z vidika vplivov na varovana območja bodo vplive povzročale mHE (43 
MW do 2020 in  18 MW do leta 2030) in vetrne elektrarne (119 MW do 2020 in 295 MW do leta 
2030). Scenarij ima najmanjši vpliv na varovana območja. 

• intenziven – jedrski; z vidika vplivov na varovana območja bodo vplive povzročale mHE (43 MW 
do 2020 in  18 MW do leta 2030), vetrne elektrarne (119 MW do 2020 in 295 MW do leta 2030) in 
JEK 2 (1100MW). Ocenjujemo, da se vpliv JEK2 lahko izraža regijsko, zato je scenarij slabši kot s 
plinsko elektrarno. 

• intenziven – plin; z vidika vplivov na varovana območja bodo vplive povzročale mHE (43 MW 
do 2020 in  18 MW do leta 2030), vetrne elektrarne (119 MW do 2020 in 295 MW do leta 2030) in 
plinska elektrarna (2x396 MW). Ocenjujemo, da se vpliv plinske elektrarne izraža bolj ali manj 
lokalno, zato  je scenarij boljši kot scenarij z JEK2.   

 
Primerjava referenčnih scenarijev z vidika varovanih območij: 

• referenčen – osnovni; z vidika vplivov na varovana območja bodo vplive povzročale mHE  (22 
MW do 2020 in  16 MW do leta 2030) in vetrne elektrarne (103 MW do 2020 in 130 MW do leta 
2030). Scenarij ima najmanjši vpliv na varovana območja. 

• referenčen – jedrski; z vidika vplivov na varovana območja bodo vplive povzročale mHE (22 
MW do 2020 in  16 MW do leta 2030), vetrne elektrarne (103 MW do 2020 in 130 MW do leta 
2030) in JEK 2 (1100MW). Ocenjujemo, da se vpliv JEK2 lahko izraža regijsko, zato je scenarij 
slabši kot s plinsko elektrarno. 

• referenčen – plin; z vidika vplivov na varovana območja bodo vplive povzročale mHE (22 MW 
do 2020 in  16 MW do leta 2030), vetrne elektrarne (103 MW do 2020 in 130 MW do leta 2030) in 
plinska elektrarna (2x396 MW). Ocenjujemo, da se vpliv plinske elektrarne izraža bolj ali manj 
lokalno, zato  je scenarij boljši kot scenarij z JEK2.   

 
Dodatni scenariji z vidika varovanih območij: 
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• Dodatni jedrski: je enak kot intenziven – jedrski, v tem scenariju ni predvidena izgradnja TEŠ6, 
obsega pa prenovo in okoljsko sanacijo TEŠ4 in TEŠ5 in izgradnjo ene plinsko parne elektrarne.  
Eksploatacij premoga se konča do leta 2027. 

• Dodatni plinski: je enak kot intenziven – plinski, v tem scenariju ni predvidena izgradnja TEŠ6, 
obsega pa prenovo in okoljsko sanacijo TEŠ4 in TEŠ5, eksploatacija premoga se konča do leta 
2027. 

 
 
Vrstni red scenarijev po obsežnosti vplivov na varovana območja (1 – najmanjši vpliv…, 6-največji 
vpliv): 

1. referenčen – osnovni 
2. referenčen – plin 
3. referenčen – jedrski 
4. intenziven – osnovni 
5. intenziven – plin in dodatni plin 
6. intenziven – jedrski in dodatni jedrski 
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Tabela 10: Presoja na varstvene cilje programa. 
Varstveni cilji Presoja vplivov 

 
Ohranjati ali izboljšati stanje kvalifikacijskih 
vrst in habitatnih tipov (stanje je razvidno v 
Poročilu po 17. členu Direktive o habitatih 
(92/43/EGS) 
 

Ob upoštevanju v poglavju 4.3 navedenih 
usmeritev/omilitvenih ukrepov se stanje 
kvalifikacijskih vrst in HT ne bo poslabšalo. 
Vpliv ocenjujemo z ceno C. 

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) 
 

Ob upoštevanju v poglavju 4.3 navedenih 
usmeritev/omilitvenih ukrepov se stanje 
kvalifikacijskih vrst ne bo poslabšalo. Vpliv 
ocenjujemo z ceno C. 

Ohranjanje zavarovanih območij in 
upoštevanje predpisanih varstvenih 
režimov 

Ob upoštevanju v poglavju 4.3 navedenih 
usmeritev/omilitvenih ukrepov bodo vplivi 
na zavarovana območja sprejemljivi. Vpliv 
ocenjujemo z ceno C. 

 
Celovita presoja sprejemljivosti posameznih ukrepov v NEP se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 
38/10). V presoji mora biti ugotovljen vpliv na kvalifikacijske vrste in HT ter zavarovana območja 
na vplivnem območju in predvideni ustrezni omilitveni ukrepi, ki zagotavljajo vsaj ohranjanje 
zatečenega stanja.  



Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalnega energetskega programa na varovana območja 

 
 

                                                                      Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                         87 

4.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba 
preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve  

  
Predhodna analiza - Dolgoročne energetske bilance 2006-2026 je pokazala, da do sedaj sprejeti ukrepi 
energetske politike in ukrepi, ki so bili takrat v pripravi, nikakor ne bodo zadostovali za izpolnitev cilja 
25% deleža obnovljivih virov v končni rabi energije, ki ga je sprejela Slovenija v okviru podnebno 
energetskega paketa (Direktiva 2009/28/ES). Predlog NEP to vrzel izpolnjuje in za dosego ciljev načrtuje 
dodatne izvedbene mehanizme za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.  
 
Razvojni scenariji energetike temeljijo na naslednjih izhodiščih:  

• razvojnih izzivih, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih okoliščin: 
mednarodnih tržišč (cene energije, zanesljivosti dobav, cene emisijskih kuponov), gospodarske 
dejavnosti v Sloveniji (dodana vrednost in fizični proizvod, razvoj energetsko intenzivnih panog) 
in globalnega tehnološkega razvoja ter prometne politike;   

• alternativnih strateških usmeritvah energetike, vpetih v širšo razvojno politiko države, 
mednarodne obveznosti Slovenije, energetsko politiko v EU - sprejetih in v pripravi; 

• stanju energetike, projektov v izvajanju in alternativah, na podlagi projektov v pripravi ter analizah 
možnosti za projekte na področjih rabe in oskrbe z energijo;  pri tem se opiramo na analize 
tehničnih, ekonomskih, okoljsko sprejemljivih in dosegljivih možnosti ter povečanja dosegljivega 
potenciala z instrumenti energetske politike predlaganimi v NEP;   

• analizi odziva akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike v različnih 
scenarijih; 

• kvantitativni oceni učinkov navedenih dejavnikov glede na zastavljene cilje. 
 
NEP bo v celoti integriral že sprejete ukrepe predhodnih in novih dokumentov:  

• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008 – 2016 (AN URE);  
• Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1); 
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007 – 2013 (OP ROPI); 
• Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012; 
• Akcijski načrta za obnovljive vire energije 2010-2020; 
• ter druge že sprejete ukrepe na področju energetike, ki jih opredeljujejo v EZ, ZVO, ZGO ter s 

tem povezani podzakonski akti. 
 
NEP tudi privzema vrsto ukrepov, za katere je že bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje ali je 
presoja v teku in načrtuje podporno okolje za njihovo izvedbo. 
 
V okviru strokovnih podlag za NEP je analiziranih in presojanih vrsta možnosti za strategijo razvoja 
energetike v Sloveniji do leta 2030. Glede na zastavljene cilje je bilo pripravljenih in uvrščenih v podrobno 
analizo šest scenarijev (ali šest alternativ; v nadaljnjem besedilu: scenarij) za strategijo NEP, vseh šest 
scenarijev je pripravljenih za celovito presojo vplivov na okolje.  
 
Analizirana sta bila dva scenarija (za strategijo/ukrepe) energetske politike na področju t.i. trajnostne 
energetske politike: pri spodbujanja učinkovite rabe energije v vseh sektorjih vključno z novimi viri 
energije v prometu, rabe obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije ter lokalne 
oskrbe z energijo. Scenarija za strategijo energetske politike na področjih URE in OVE sta poimenovana: 

• »referenčna strategija« – nujni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti; 
• »intenzivna strategija« – podporno okolje za izvedbo vseh donosnih projektov učinkovite rabe 

energije, ki zagotavlja  večje ekonomske učinke in prednosti v tehnološki tekmi na področju 
zelenih energetskih tehnologij;  

 
Za primerjavo je ocenjen tudi scenarij brez dodatnih ukrepov URE in OVE, ki pa za nadaljnje odločanje 
ni primeren, saj ne izpolni obveznosti podnebno energetskega svežnja. 
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Referenčna strategija predpostavlja nadaljevanje sedanjih ukrepov in okrepitev njihovega izvajanja s ciljem 
izpolnjevanja zahtev EU, intenzivna strategija pa predpostavlja bolj aktivno politiko Slovenije na področju 
učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za pospešitev prehoda v nizkoogljično družbo, kar 
pomeni, da Slovenija v intenzivnem scenariju presega zahteve, za katere se je obvezala v okviru EU. 
Strategiji se razlikujeta predvsem pri učinkih v obdobju od leta 2020 do leta 2030. Analiza kaže na 
prednosti intenzivnega spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije, tako z 
energetskega kot tudi z okoljskega in ekonomskega stališča. Še večji doprinos k izboljšanju konkurenčnosti 
gospodarstva s spodbujanem izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije bo 
dosežen, če bo področje spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije uvrščeno med 
prednostna področja razvojne strategije države. 

 
Zunanje okoliščine - dodana vrednost in fizični proizvod sta podana v obliki srednje vrednosti (največja 
verjetnost) ter možnega razpona, prometna politika pa je podana v obliki dveh scenarijev, in sicer 
trajnostne prometne politike ter netrajnostne prometne politike. Prometna politika Slovenije bo vplivala 
na obseg prometnega dela in izbiro načinov transporta, medtem ko bodo slovenska in evropske politike 
(prometna politika idr., nadaljnje širitve EU, evropski trg blaga, obdavčenje energentov) vplivale na obseg 
tranzita preko Slovenije in nakup pogonskih goriv v Sloveniji ter s tem povezano končno rabo energije. 
Prometna politika bo znatno vplivala na izpolnjevanje ciljev države iz podnebno energetskega paketa do 
leta 2020: ciljev države na področju zmanjševanja emisij TPG (Odločba št. 406/2009/ES), delež 
obnovljivih  virov energije (Direktiva 2009/28/ES) ter učinkovite rabe energije (COM (2010)2020). Ostali 
zunanji dejavniki so predstavljeni samo z enim scenarijem, projekcije mednarodnih cen temeljijo na 
mednarodnih analizah (IEA, World Energy Outlook 2009 idr.).  

 
Obravnavani in ocenjeni so trije scenariji oskrbe z električno energijo za NEP: 

• osnovni scenarij – izvedba investicij v termoenergetske objekte v teku in skladno z načrtovanjem 
na podlagi najnižjih stroškov proizvodnje, podaljšanje življenjske dobe NEK, pospešitev izgradnje 
načrtovanih HE, modernizacija SPTE; 

• scenarij JEK 2 (nadgradnja osnovnega scenarija) – zagotoviti dolgoročno izkoriščanje jedrske 
energije v Sloveniji, podaljšanje življenjske dobe NEK in izgradnja nove enote JEK 2 ob lokaciji 
obstoječe, zagotoviti vzporedno obratovanje NEK in JEK 2 v daljšem časovnem obdobju, 
izgradnja ter začetek obratovanja med letoma 2022 in 2030; 

• scenarij z zemeljskim plinom (nadgradnja osnovnega scenarija) –  zagotoviti večjo diverzifikacijo 
virov od sedanje pri oskrbi z električno energijo s četrtim energentom, izgradnja dveh plinsko 
parnih elektrarn do leta 2030. 

 
Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali strateških vidikov investicij v teku. Zaradi dilem 
javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v izvajanju, sta bila analizirana še dva dodatna scenarija 
oskrbe z električno energijo, ki omogočata oceno strateških vidikov razvoja energetike ob prekinitvi te 
investicije5. Druge investicije v izvajanju in že sprejeti ukrepi v analizi niso bili preverjeni. Dodatna 
scenarija predpostavljata zapiranje PV leta 2027 ter prenovo in okoljsko sanacijo blokov 4 in 5 v TEŠ. 
Izhodišče scenarijev ostaja ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v državi kot v 
osnovnem scenariju, ohranjanje vseh funkcij elektroenergetskega sistema v državi vključno s sistemskimi 
storitvami in ohranjanje ravni diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno energijo ter osvetli posledice 
zmanjšanja proizvodnje električne energije iz domačega premoga. Dodatna scenarija ocenjujemo z 
upoštevanjem intenzivnega razvoja rabe in razpršene proizvodnje električne energije. Različica z 
referenčno strategijo spodbujanja učinkovite rabe in lokalne oskrbe ni bila analizirana. Dodatna scenarija 
sta: 

• dodatni jedrski scenarij (DOD_JE) brez bloka 6 v TE6 upošteva izgradnjo plinsko parne 
elektrarne moči 400 MW in JE moči 1000 MW;  

• dodatni plinski scenarij (DOD_PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh PPE 
skupne moči 800 MW. 

                                                      
 
5 Analiza se omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike vrez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo 
posledic prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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Možnost JEK 2 moči 1600 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (JE_INT in 
DOD_JE). 
Za ostala področja energetike: prenos električne energije in prenos zemeljskega plina je bil za NEP 
podrobno ocenjen enoten scenarij razvoja, vendar pa so znotraj podsektorjev opredeljeni prednostni 
ukrepi. V okviru horizontalnih ukrepov NEP so z razvojem energetike povezane zlasti naslednje politike 
davčna, stanovanjska politika, prostorsko načrtovanje, izobraževanje in usposabljanje, raziskave in razvoj 
ter splošna razvojna politika države, ki so dimenzionirani tako, da podpirajo ukrepe trajnostne rabe in 
lokalne oskrbe z energijo ter oskrbe z energijo v vseh sektorjih in bistveno vplivajo na učinke NEP. 
 
V času priprave Nacionalnega energetskega programa je izdelana strokovna podlaga z naslovom »Celovit 
pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije« (Aquarius, 2011). V poročilu so, 
poleg v NEP umeščenih potencialnih območij za vetrne elektrarne, preverjena tudi ostala območja iz 
registra energetskih dovoljenj ali drugih evidenc. Za 14 območij je ugotovljeno, da posegajo v 
naravovarstveno pomembna območja in bi bistveno vplivala na posamezne vrste ali habitatne tipe 
oziroma na celovitost in funkcionalno povezanost teh območij. Ta območja so ocenjena kot 
nesprejemljiva, zato so že pri pripravi NEP izločena in v okoljskem poročilu niso obravnavana.  
 
Tabela 11: Območja vetrnih elektrarn, ki tangirajo varovana območja in so v času usklajevanj izločena iz 
NEP (Aquarius, 2011) 
Lokacije VE iz 
evidenc 

Opredelitev poseganja na naravovarstveno pomembna območja 

VE Dolge njive - širše območje lokacije sovpada s širšem območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – 
Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (ID.št. SI5000024) in širšem območjem Natura 2000 
SCI: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) 

VE Zvoh - delno sovpadanje s širšim območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske Alpe in 
vzhodne Karavanke (ID.št. SI5000024) in širšim območjem Natura 2000 SCI: Kamniško – 
Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) 

VE Krvavec 
VE Križišče - znotraj dela območja Natura 2000 SCI: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) 

VE Velika Planina - širše območje lokacije sovpada s širšim območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – 
Savinjske Alpe in vzhodne Karavanke (ID.št. SI5000024), območjem geomorfološke naravne 
vrednote: Velika Planina (evid.št. 1092) 

VE Menina planina - lokacija se nahaja se v osrednjem delu območje Natura 2000 SCI: Menina (ID.št. 
SI3000261) in območju geomorfološke naravne vrednote: Menina planina (evid.št. 413) 

VE Rogla - lokacija se nahaja v osrednjem delu območja Natura 2000 SPA ter SPA - dodatki: 
Pohorje (ID.št. SI50000006) 

VE Tabor - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA – dodatki: Snežnik – Pivka (ID.št. 
SI50000002) 

VE Golič - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 
2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023) in v območju botanične in zoološke naravne 
vrednote: golič – Lipnik – Kavčič – travišča (evid.št. 4815) 

VE Slavnik - lokacija se nahaja v območju območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), 
območju Natura 2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023), del v območju geomorfološke, 
botanične in ekosistemske naravne vrednote Slavnik (evid.št. 286) in območju naravnega 
spomenika Slavnik – vrh in pobočja 

VE Kokoš - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 
2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023) 

VE Nanos - kompleksno območje varstva z velikim simbolnim pomenom - območje Natura 2000 
SPA: Trnovski gozd – južni rob in Nanos (ID.št. SI5000021), območje Natura 2000 SCI: 
Trnovski gozd – Nanos (ID.št. SI5000255)  in območje geomorfološke in geološke naravne 
vrednote: Nanos (evid.št. 198), del območja v območju krajinskega parka: Južni in zahodni 
obronki Nanosa 

VE Bate - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju 
Natura 2000 SCI: Banjščice - travišča (ID.št. SI3000034) 

VE Sleme na Banjški 
planoti  

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju 
Natura 2000 SCI: Banjščice - travišča (ID.št. SI3000034) 
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Vodnogospodarski biro Maribor je avgusta 2010 izdelal študijo z naslovom »Preveritev lokacij z vidika 
varstva narave - strokovne podlage za obravnavo HE na Muri«. Ugotovili so, da postavitev verige 
hidroelektrarn na Muri z vidika varovanja narave in biotske raznovrstnosti ni sprejemljiva.  
 

 
Slika 15: Prikaz verige HE na Muri, avgust 2010 (izločeno iz NEP) 
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4.3 Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih 
omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega ukrepa  

4.3.1.1 Podprogram - učinkovita raba energija 

Niso potrebni. 

4.3.1.2 Podprogram - raba energije v prometu 

Niso potrebni. 

4.3.1.3 Podprogram - obnovljivi viri energije 

 
Vetrne elektrarne 
 
Splošni omilitveni ukrepi: 
1. Neprimerne lokacije za umestitev vetrnih elektrarn so: zavarovana območja, SPA območja, osrčje 

EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 
 
2. Za potrebe umeščanja v prostor je za potencialna območja VE potrebno 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 

 
3. Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je potrebno v okviru celovite presoje vplivov na okolje 

presoditi vpliv posameznih stojišč na floro, favno in HT. Stojišča je potrebno načrtovati izven 
pomembnih območij za kvalifikacijske vrste in izven strnjenih območjih kvalifikacijskih HT.  

 
4. Pri načrtovanju se je potrebno v največji možni meri izogniti poseganju v habitate zavarovanih in 

ogroženih vrst in prednostne habitatne tipe. 
 
5. 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 (SPA, IBA 

območja, tudi narodni, krajinski parki, naravni rezervati, razglašeni prvenstveno zaradi ptic, ….), 
• elektrarne naj se načeloma ne postavljajo 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 potrebno proučiti vse možne alternativne lokacije in ugotoviti, kje je vpliv 

najmanjši, 
• ugodno je, da se pred postavitvijo elektrarne izdela nacionalni plan potreb po energiji iz vetrnih 

elektrarn, ki naj upošteva realne možnosti, da se s tem izognemo postavljanju elektrarn brez omembe 
vrednega učinka na proizvodnjo elektrike, 

• ugodno je, če se popiše ptice na vseh potencialnih območjih postavitve vetrne elektrarne, da se 
ugotovijo realne naravovarstvene razlike med območji. Vsekakor je potrebno 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 potrebno upoštevati tudi vpliv pripadajoče infrastrukture, kot tudi daljinski vpliv na 
območja omenjena pod točkami 1 – 3, 

• popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
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Usmeritve za načrtovanje: 
• Pri načrtovanju je priporočljivo, da se vetrne elektrarne umešča izven varovanih območij in izven 

območja daljinskega vpliva. 
 
V fazi načrtovanja je potrebno za posamezno potencialno območje VE upoštevati v tabeli 12 navedene 
ukrepe in izvesti celovito presojo vplivov na okolje.  
 
 Območje neposrednega in daljinskega vpliva v tabeli 12, je določeno po Pravilniku o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 
38/10), in sicer 100m in 1000m.  
 
 
Tabela 12: Omilitveni ukrepi za načrtovanje na varovanih območjih 
Št. Potencialna 

območje VE 
Varovana območja 
(Natura 2000 območja 
in zavarovana območja 
- ZO) 

Omilitveni ukrepi  

1 Porezen Neposredni vpliv: 
- SCI Podbrdo-Skalovje 
- ZO Cerkno – soteska 

potoka Zapoška 
- ZO Kuk: rastišče kr. 

popkoresa 
 
Daljinski vpliv: 
- SCI Porezen 
- SCI Cerkno – Zakriž 
 

- Posege naj se načrtuje izven SCI Podbrdo-Skalovje, ZO Cerkno 
– soteska potoka Zapoška in  ZO Kuk. 

- Pri posegih, ki vplivajo na zavarovani območji je potrebno 
upoštevati  Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija 
(Ur. l. 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. 
- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in 

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

- Raziskati vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba. 
- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 

elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
2 Rogatec - 

Črnivec - Ojstri 
vrh 

Neposredni vpliv: 
- ZO Slap – Cuc 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kamniško – 

Savinjske Alpe in V 
Karavanke 

 

- Ohraniti je potrebno ZO Slap – Cuc. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO Slap – Cuc je potrebno upoštevati 

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

- Raziskati 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). 

- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih 
upoštevati pri načrtovanju posega. 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
3 Špitalič - 

Trojane - 
Motnik 

/ - Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih 
upoštevati pri načrtovanju posega. 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
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elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
4 Knezdol -

Mrzlica 
Neposredni vpliv: 
- ZO KP Mrzlica 
- ZO lipe pri cerkvi sv. 

Lenarta 
- ZO Bukev blizu 

cerkve sv. Lenarta 
- ZO Hribarjeva tisa (II) 

v Mariji Reki 
- ZO Hribarjeva tisa (I) 

v Mariji Reki 
- ZO Otavnikov kostanj 

v Veliki Reki 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Posavsko 

hribovje – ostenje  

- Posege naj se načrtuje izven zavarovanih območij. 
- Dendrološke spomenike je potrebno ohraniti. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO, je potrebno 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). 

- Raziskati 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). 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
5 Golte Neposredni vpliv: 

- ZO Visočnikov javor 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kamniško – 

Savinjske Alpe in V 
Karavanke 

- Posege naj se načrtuje izven ZO Visočnikov javor.  
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO, je potrebno upoštevati Odlok o 

razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87 ). 

- Raziskati 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). 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
6 Črni vrh - 

Zaloška planina 
Neposredni vpliv: 
- SCI Pohorje 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Pohorje 

- Na delu, ki sega v SCI Pohorje naj se izvede kartiranje HT. 
Posege naj se načrtuje izven kvalifikacijskih HT in habitatov 
vrst.  

- Raziskati vpliv na sršenarja. V ta namen  je priporočeno 
opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave 
upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
7 Slivniško 

Pohorje 
Neposredni vpliv: 
- ZO Janžetova lipa v 

Kalšah št. 11 
 
 

- V rastišče ZO Janžetova lipa naj se ne posega. Pri načrtovanju  
je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 
znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Mozirje (Ur. l. SRS, št. 27/87 ). 

-  Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 
 

8 Velika gora Daljinski vpliv: 
- SPA Kočevsko – 

- Raziskati vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in 
sršenar. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst na terenu 
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Kolpa 
- SCI Kočevsko 
 

vsaj dve leti. 
- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne 

poti netopirjev na območju in ugotoviti vpliv nanje (mulasti 
netopir (širokouhi netopir), južni podkovnjak, veliki 
podkovnjak,mali podkovnjak.) V ta namen  je priporočeno 
opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 

- Izsledke zgoraj navedenih raziskav upoštevati pri načrtovanju 
posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

9 Novokrajski 
vrhi 

Neposredni vpliv: 
- SCI Sušački, Smrdejski 

in Fabski potok 
- ZO Drevje pri cerkvi 

v Sušaku 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
Daljinski vpliv: 
- SPA Reka – dolina 
- SCI Reka 

- Posege naj se načrtuje izven SCI Sušački, Smrdejski in Fabski 
potok. 

- V ZO Drevje pri cerkvi v Sušaku 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. (dolgokrili 
netopir, dolgonogi netopir, veliki podkovnjak). V ta namen  je 
priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. Izsledke 
raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posegov (še posebej 
stojišč vetrnic). 

- Preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 
- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih 

upoštevati pri načrtovanju posega. 
- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 

elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
10 Hrpelje - Slope Daljinski vpliv: 

- SCI Kras 
- SPA Kras 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne 
poti netopirjev na območju in ugotoviti vpliv nanje (veliki 
podkovnjak, dolgokrili netopir, dolgonogi netopir, mali 
podkovnjak, navadni netopir, ostrouhi netopir, vejicati netopir). 
V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj 
enega leta. 

- Raziskati vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen  je 
priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. 

-  Izsledke zgoraj navedenih raziskav upoštevati pri načrtovanju 
posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 
- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih 

upoštevati pri načrtovanju posega. 
- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 

elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
11 Senožeška Brda 

- Vremščica - 
Čebulovica - 
Selivec 

Neposredni vpliv: 
- SCI Vrhe nad Rašo 
- SCI Dolina Vipave 
- ZO Brestovica pri 

Povirju – Petnjak 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

- Posege na SCI Vrhe nad Rašo in SCI Dolina Vipave načrtovati 
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 min. v radiu 
1000m.  

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne 
poti netopirjev na območju in ugotoviti vpliv nanje (veliki 
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Daljinski vpliv: 
- SCI Kras  
- SPA Kras  
- SPA Trnovski gozd – 

južni rob in Nanos  
- SCI Trnovski gozd - 

Nanos 
- SCI Nanoščica 
 
Daljinski vpliv za ZO: 
- Brestovica pri Povirju 

– Petnjak 
- Vremščica - vrh in 

pobočja 
- Brestovica pri Povirju 

- kal Globočaj 
- Nanos - južna in 

zahodna pobočja z 
vrhovi Pleše, Grmade 
in Ture 

- Speleološki sistem 
podzemeljske 
Rakuljščice 

- Južni in zahodni 
obronki Nanosa 

-  

podkovnjak, dolgokrili netopir, dolgonogi netopir, mali 
podkovnjak, navadni netopir, ostrouhi netopir, vejicati netopir, 
veliki navadni netopir, južni podkovnjak, veliki podkovnjak). V 
ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega 
leta. 

- Raziskati vpliv na kačarja in sršenarja ter tudi na veliko uharico 
in belo štorkljo. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst na 
terenu vsaj dve leti. 

- Izsledke zgoraj navedenih raziskav upoštevati pri načrtovanju 
posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Pri posegih, ki vplivajo na ZO Brestovica pri Povirju - Petnjak, 
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). 

- Preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 
- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih 

upoštevati pri načrtovanju posega. 
- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 

elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 

12 Grgar - Trnovo Daljinski vpliv: 
- SPA Banjšice 
- SPA Trnovski gozd – 

južni rob in Nanos  
- SCI Trnovski gozd – 

Nanos  
- SPA Trnovski gozd 
 

- evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne 
poti netopirjev na območju in ugotoviti vpliv nanje (mali 
podkovnjak, veliki podkovnjak, južni podkovnjak, dolgokrili 
netopir, dolgonogi netopir, veliki navadni netopir). V ta namen  
je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 

- Raziskati vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec 
in beloglavi jastreb. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst 
na terenu vsaj dve leti. 

- Izsledke zgoraj navedenih raziskav upoštevati pri načrtovanju 
posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
13 Banjščice - 

Lokovec 
Neposredni vpliv: 
- ZO Banjšice, Brezno 

na Vodicah 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Banjšice 
 

- Posege naj se načrtuje izven ZO Banjšice, Brezno na Vodicah. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO je potrebno upoštevati Odlok o 

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

- Raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, 
sokola selca in beloglavega jastreba. V ta namen  je priporočeno 
opazovanje vrste na terenu vsaj dve leti. 

- Izsledke raziskave upoštevati pri načrtovanju posegov (še 
posebej stojišč vetrnic). 

- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
14 
Avče 

- - - Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih 
upoštevati pri načrtovanju posega. 
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- Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne 
elektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali 
posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
 
Male hidroelektrarne (mHE)  
 
Strateške usmeritve za umeščanje mHE v prostor: 

• Male HE naj se prioritetno umešča izven območij z varstvenim statusom. Umeščanje posegov na 
zavarovana območja je sprejemljivo pod pogojem, da tovrsten poseg dovoljuje zakonodajni akt, 
pri načrtovanju posega pa je potrebno upoštevati cilje in režime zavarovanega območja. 

• Predlagamo, da se opravi analiza stanja in na podlagi analize vzpostavi evidenca izvedenih in 
načrtovanih mHE. 

• Priporočamo, da se pred načrtovanjem novih mHE preuči možnost posodabljanja tehnologij na 
obstoječih lokacijah in da se pri načrtovanju prednostno izkoristi obstoječe, a opuščene objekte, 
kot so mlini in žage. 

 
Splošni omilitveni ukrepi za male hidroelektrarne: 
 
1. V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika vodotoka, prodonosnost oziroma odlaganje 

sedimenta. 
2. Ohranja naj se povezanost posameznih odsekov vodotoka, (mHE naj imajo urejene ustrezne prehode 

za vodne organizme).  
3. Talni pragovi in jezovi morajo tudi ob nizkem vodostaju omogočati prehajanje rib. 
4. Obratovanje mHE mora biti usklajeno s trenutnimi pretoki vodotokov in predpisanim ekološko 

sprejemljivim pretokom. Jez, odvzemni kanal, zapornice in ostale objekte je potrebno načrtovati in 
izvesti na način, da bo tudi v slučaju okvare zagotovljen Qesp, oziroma da bo onemogočen 
prekomeren odvzem vode. 

5. Iztok iz elektrarne je potrebno predvideti tako, da se voda po najkrajši poti vrne nazaj v vodotok.  
6. Utrditve brežine v območju objekta mHE naj se omejijo na najmanjši potrebni obseg in izvedejo 

sonaravno z uporabo avtohtonega materiala.  
7. Preusmeritev vode naj ne povzroči bistvenih sprememb vodnega režima v vodotoku. 
8. Lociranje objekta mHE naj poleg primernosti upošteva tudi ranljivost obrečnega prostora.  
9. Morebitni 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.  

10. Po 12. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 
sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/2009) mora imetnik vodne pravice zagotoviti dnevno ali 
zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da so bile v vsakem trenutku 
izpolnjene zahteve glede ekološko sprejemljivega pretoka. 

 

4.3.1.4 Podprogram - lokalna oskrba z energijo 

Niso potrebni. 

4.3.1.5 Podprogram - soproizvodnja toplote in električne energije 

Niso potrebni. 

4.3.1.6 Podprogram – razvoj trga z električno energijo in proizvodnja električne energije 

 
Jedrska elektrarna 
 



Dodatek za presojo sprejemljivosti vplivov izvedbe Nacionalnega energetskega programa na varovana območja 

 
 

                                                                      Aquarius d.o.o. Ljubljana                                                                         97 

1. Natančno upoštevanje predpisanih varnostnih standardov v času načrtovanja in obratovanja 
obstoječe in nove jedrske elektrarne 

2. Preprečiti prekomerno segrevanje Save na vplivnem območju NEK. 
 

Akumulacijske HE, pretočne HE, črpalne elektrarne, prenove HE – splošni omilitveni ukrepi 
1. HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti varovanih območij.  
2. Ob umeščanju HE naj se ohranja habitatne tipe oziroma habitate vrst v takšnem obsegu in 

značilnostih, da bo še zagotovljeno ugodno stanje kvalifikacijskih in ključnih HT/vrst in tudi habitatov 
zavarovanih in ogroženih vrst ter prednostnih HT. 

3. V kolikor so zaradi posega izgubljena ribja drstišča,  je potrebno urediti nadomestna drstišča.  
4. 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 ter bo služil tudi kot nadomestni habitat. Obvod mora biti izveden na način, ki posnema 
naravni sistem vodotoka.  

5. Za nemoteno reprodukcijo rib (migracije v pritoke na drst in obratno) se mora ohranjati neovirano 
prehodnost pritokov rek, še posebej na izlivnih delih.  

6. Zagotoviti je potrebno naravni nivo podtalnice rek in na območjih, kjer bo to potrebno za ohranjanje 
dobrega stanja naravovarstveno pomembnih habitatov in HT (npr. Na območju suhih travišč je 
potrebno preprečiti dvig podtalne vode zaradi izgradnje HE v takšni meri, da ne bo spremenila 
vlažnosti suhih travišč).  

7. V čim večji meri  naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Po posegu je potrebno obrežno vegetacijo 
ponovno zasaditi. Uporabiti je treba avtohtone vrste, ki so prvotno obraščale breg (neprekinjen pas 
dreves in grmovja z močnim koreninskim spletom). 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.  

8. V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta.  
9. V pritoke rek naj se posega le tam, kjer je to nujno potrebno in še to le sonaravno. Pritokom rek se ne 

sme po nepotrebnem prestavljati in spreminjati struge. Ohraniti je treba hidrološke lastnosti pritokov 
kot tudi morfologijo struge. Drstišča v pritokih naj se ohranja.  

10. Pred začetkom posega je treba vzpostaviti funkcionalne nadomestne habitate in habitatne tipe. 
Nadomestiti je potrebno vse naravovarstveno pomembne habitatne tipe, ki bi bili z gradnjo izgubljeni. 
Izgubljene habitate je potrebno nadomeščati s faktorjem najmanj 1.5. Funkcionalne nadomestne 
habitate je potrebno vzpostaviti pred začetkom gradnje. 

11. Po potrebi naj se v akumulaciji predvidi otok, urejen kot počivališče za prostoživeče živali, ki prečkajo 
vodotok. Obala naj bo položna, otok naj se ne ograjuje. 
 
Usmeritev: 
HE Učja leži na zavarovanem območju Soče s pritoki. Območje je opredeljeno z Zakonom o 
določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 
5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02), ki na Soči in njenih pritokih ne dovoljuje 
izgradnje elektrarn.  

 
 
Veriga HE od HE Jevnica do HE Suhadol (1. faza) 
 
1. HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti in celovitost ter 

funkcionalno povezanost varovanih območij.  
2. V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih HT in habitatov 

zavarovanih ter ogroženih vrst. Po potrebi naj se predvidijo nadomestni habitati. 
3. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Mitovški slap potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi 

naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96) 

4. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Izvir Mitovščice potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 
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5. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na Krajinski park Kum potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

6. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Greben Krvava Peč-Planina potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

7. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Čebulova dolina potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

8. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Soteska Ribnika potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na 
območju občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

9. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Završki čeren potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi 
naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju 
občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

10. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Brzice na Savi pri Prusniku potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje(Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

11. V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadole bodo lahko uničene obsežne 
površine HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) 
(*pomembna rastišča kukavičevk), rastišče navadne obročnice in habitat močvirskega krešiča. Širitev 
naj se izvaja predvsem na levem bregu Save, izven SCI Kum. 

12. Posegi v SPA Posavsko hribovje – ostenje naj se načrtujejo tako, da ne bo motenj na gnezditveni 
habitat sokola selca in planinskega orla. Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti 
načrtovanju daljnovodov, saj ti ob nepravilni umestitvi lahko predstavljajo smrtonosno oviro za ptice.  

13. Med naseljem Sava in Močenik na levem bregu Save naj se ne načrtujejo posegi. Območje je SCI 
Reber - borovlja varovano zaradi HT Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi. 

 
Veriga hidroelektrarn na Savi od Medvod do Jevnice (2. faza)   
Usmeritev za nadaljnje načrtovanje HE na tem območju je, da se na odseku med Medvodami in sotočjem 
Save z Ljubljanico HE ne načrtuje, saj učinkoviti omilitveni ukrepi, s katerimi bi lahko ohranili habitat 
sulca v Savi in hkrati povezanost Natura območij, kjer je ta vrsta kvalifikacijska (SCI Sava-Medvode-
Kresnice in SCI Ljubljansko Barje), niso možni. 
 
Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure – omilitveni ukrepi 
 
1. Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure se omeji na mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 

mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. Obravnavan potencial izkoriščanja je v razponu od 1,5 MW do 
55 MW oziroma glede na letno proizvodnjo električne energije od 7,25 GWh do 275 GWh.  

2. Koriščenje hidroenergetskega potenciala v obravnavanem razponu je možna pod pogojem, da se 
ohranja visoka biotska raznovrstnost in naravno ravnovesje, zagotavlja ugodno stanje zavarovanih in 
ogroženih vrst in njihovih habitatov ter habitatnih tipov, in sicer ob odpravi posledic obstoječega 
obremenjevanja okolja. V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno 
pomembnih habitatnih tipov in habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. Za zagotovitev upoštevanja 
tega ukrepa je v nadaljnjih fazah pred umestitvijo HE v prostor potrebno izvesti dodatne ciljne 
raziskave in pridobiti natančnejše podatke o pojavljanju nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst, na 
podlagi teh pa določiti konkretne omilitvene ukrepe. Potrebne raziskave so navedene v študiji 
Preveritev lokacij z vidika varstva narave strokovne podlage za obravnavo HE na Muri, proj. št. 
3246/10, VGB Maribor. Gradnja sklenjene verige elektrarn ni možna. 

3. Po potrebi naj se predvidijo nadomestni habitati. Nadomestiti je potrebno vse naravovarstveno 
pomembne habitate in habitatne tipe, in sicer je potrebno vzpostaviti funkcionalne nadomestne 
habitate in habitatne tipe še pred uničenjem oz. začetkom posega. Izgubljene habitate je potrebno 
nadomeščati s faktorjem najmanj 1.5. Konkretni obseg bo določen na osnovi natančnejših študij. Pri 
tem je potrebno upoštevati dejstvo, da je v obstoječem stanju znotraj visokovodnih nasipov 
razmeroma malo degradiranih površin, katerih sprememba rabe bi lahko predstavljala nadomestni 
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habitat. Tovrstne površine bo verjetno potrebno iskati tudi na območju izven visokovodnih nasipov, 
kar posledično pomeni tudi prostorski premik visokovodnih nasipov ( širitev poplavnih območij). 

4. 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 ter bo 
služil tudi kot nadomestni habitat. Obvod mora biti izveden na način, ki posnema naravni sistem 
vodotoka, kar vključuje tako strukturo dna kot strukturo obrežnega pasu (ekomorfologijo), z dovolj 
velikim pretokom vode, z naravnimi bregovi brez kamnometov… Umestitev struge v prostor ne sme 
povzročiti dodatne izgube drugih habitatov, npr. poplavnih gozdov, travnikov, mrtvic (v primeru 
dodatnega uničenja habitatov zaradi umetne struge bo treba te habitate nadomeščati enako, kot če bi 
jih prekrili z izgradnjo same elektrarne). 

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

6. Zagotoviti je potrebno prodonosnost in nastajanje prodišč. 
7.  Koncesionar mora zagotoviti ustrezen način vzdrževanja in upravljanja nadomestnih habitatov.  
8. V nadaljnjih fazah je potrebno izvesti na ravni podrobnejšega plana, v skladu s 25.a členom Pravilnika 

o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja, celovito 
presojo vplivov na varovana območja. 

9. Pred pričetkom gradnje HE na Muri v Sloveniji je potrebno zagotoviti vzpostavitev vodnega 
režima brez vpliva že izgrajenih oz. načrtovanih HE v Avstriji. 

10. Znotraj visokovodnih nasipov bo potrebno ohranjati obstoječ poplavni režim (pogostost in obseg 
poplav). 

11. Pri umeščanju energetskih objektov je potrebno upoštevati dogovore meddržavne komisije,  ki 
obravnava porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju). 

 

4.3.1.7 Podprogram - prenos električne energije 

 
Daljnovodi – splošni omilitveni ukrepi 
 
1. Na območju poseganja v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po možnosti 

vrniti v prvotno stanje. 
2. Vplive daljnovodov na ptice je mogoče zmanjšati z dobro načrtovano in izvedeno postavitvijo 

objektov. V ta namen se priporoča: 
• Sprememba nacionalnih tehničnih standardov o tipih drogov in izolatorjev, kjer ti standardi še ne 

upoštevajo problematike elektrokucije ptic. Število smrtnih žrtev med pticami zaradi elektrokucije se 
lahko bistveno zmanjša s postavitvijo »pticam prijaznih« drogov, na katerih ptice ne morejo povzročiti 
kratkega stika. 

• Vse nove daljnovode postaviti po novih standardih, stare v čim večji možni meri in čim hitreje 
nadomestiti z novimi. 

• Pred postavitvijo daljnovodov je potrebno proučiti vse alternativne možnosti poteka trase. Običajno 
se izkaže, da ptice letajo pogosteje skozi posamezne, relativno ozke zračne poti, skozi druge pa skoraj 
ne. 

• Kjer je le možno, obvezno pa na območjih številnih preletov, naj se električni vodniki speljejo pod 
zemljo. 

• Višina električnih vodnikov naj čim manj odstopa od objektov v okolici kot so zgradbe, drevesa, 
gozdovi, hribi, ipd. 

• Daljnovodi naj potekajo po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih ovir, kot so npr. železnice in 
ceste. 

• Električni vodniki naj bodo speljani v čim manj vertikalnih nivojih, najbolj ugodno je, če so speljani le 
v enem nivoju. 

• Na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic naj bodo na vodnikih razporejene velike, dobro vidne črno-
belo obarvane označbe, ki povečajo vidljivost vodnikov. Priporočljivo je, da se novi daljnovodi ne 
gradijo na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic (npr. v bližini znanih večjih prezimovališč ptic, 
selitvenih poti ptic). 
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• Ugodno je, da se v fazi variantnih študij na vseh trasah popišejo ptice, da se ugotovijo realne 
naravovarstvene razlike med njimi. Vsekakor je potrebno 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 predvsem v času preleta, zato se 
morajo popisi izvajati najmanj eno leto. 

• Popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
 
Usmeritve: 
• Priporočljivo je, da se trase daljnovodov načrtujejo izven zavarovanih območij, Natura območij in 

izven naravnih vrednot.  
• V primeru poteka trase po naravovarstveno pomembnih območjih (zavarovana območja, SPA) naj se, 

če je le možno, izvede podzemne kablovode.  
 
Omilitveni ukrepi DV Okroglo – Udine - omilitveni ukrepi 
• Traso je potrebno umestiti na način, da bo upoštevan Zakon o določitvi zavarovanega območja za 

reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 
66/93, 31/00, 110/02) in relevantna zakonodaja za Natura območja, naravne vrednote ter EPO.  

• Načrtuje naj se na način, da bodo uničene čim manjše površine naravovarstveno vrednih območij in 
habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. 

• Posebna pozornost naj se nameni presoji vplivov na divjega petelina. 
• V presoji na nivoju plana naj se natančno preverijo vplivi tras in po potrebi spremeni potek tras (npr. 

kombinacija obeh variant tras je z naravovarstvenega stališča sprejemljivejša). 
• Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a 

členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 
Omilitveni ukrepi DV  Cirkovce-Podlog - omilitveni ukrepi 
• Na območju SCI Ličenca pri Poljčanah naj se stebre ne umešča v NV Ličenca – dolina. Če to ni 

možno, je potrebno potek daljnovoda načrtovati tako, da se čimbolj ohranja obstoječe poplavne 
travnike z ribniki in obrežno vegetacijo.  

• Trasa daljnovoda zahodno od Poljčan (na SCI Ličenca pri Poljčanah) naj se prestavi cca 200metrov 
proti severu, s čimer se izogne poseganju v EPO Ličenca in poseganju v kvalifikacijski HT Ilirski 
hrastovo belogabrovi gozdovi. 

• Pri poteku po IBA Črete naj se preveri vpliv na čapljico, kostanjevko in grahasto tukalico. 
• Severno od Poljčan naj se v najmanjši možni meri posega v habitat potočnega škržka, močvirskega 

cekinčka, rogača in močvirskega krešiča. 
• Na območju SCI Kočno ob Ložnici naj se trasa daljnovoda prestavi izven območja Natura. 
• Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a 

členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

4.3.1.8 Podprogram – omrežje za distribucijo električne energije 

 
Veljajo omilitveni ukrepi iz poglavja 4.3.1.7. 

4.3.1.9 Podprogram – trg z zemeljskim plinom in oskrba z zemeljskim plinom 

 
Plinovodi – splošni omilitveni ukrepi 
 
• Trase plinovoda naj se ne umešča na SCI območja – na območja notranjih con vlagoljubnih habitatnih 

tipov in vrst. 
• Trase plinovoda naj se ne umešča v mokrišča. 
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• Na območjih poseganj v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po možnosti 
vrniti v prvotno stanje.  

• Po potrebi je potrebno zagotoviti nadomeščanje habitatov. 
 
Usmeritve:  
• Priporočljivo je, da se trase plinovodov načrtujejo izven zavarovanih območij, območij Natura 2000 in 

izven naravnih vrednot.  
• Prečkanja vodotokov naj se, kjer je mogoče, izvede s podvrtavanjem. 
 
 
Plinovod M9b Kidričevo – Vodice - omilitveni ukrepi 
 
• Trasa naj se v največji možni meri umesti severno od  SCI Dravinja pri Poljčanah izven habitatov 

kvalifikacijskih vrst.  
• Traso je na SCI Dravinja pri Poljčanah potrebno načrtovati izven vlagoljubnih habitatov. Izdela naj se 

karta habitatnih tipov. 
• V najmanjši možni meri naj se posega v naravovarstveno pomembne habitatne tipe in habitate 

zavarovanih in ogroženih vrst. Prečkanje vodotokov je potrebno izvesti s podvrtavanjem. 
• Na območju Prevaljskih gmajn in Rovščice naj se trasa načrtuje izven HT naravna evtrofna jezera, HT 

prehodna barja in HT uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion. Izvede naj se 
kartiranje habitatnih tipov. 

• Trasa plinovoda naj se izogne kvalifikacijskim HT na območju SCI Ličenca pri Poljčanah. 
• Pri Polzeli naj se trasa izogne območju SCI Ložnica in zavarovanem območju Reka Ložnica s 

poplavnim območjem. 
• Plinovod naj se načrtuje tako, da se  izogne vsaj točkovnim zavarovanim enotam, če je pa le možno pa 

tudi ostalim zavarovanim območjem. V primeru poseganja v zavarovana območja je potrebno 
upoštevati varstveni režim predpisan s pravno veljavnim aktom. 

• Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25a 
členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja. 

 

4.3.1.10 Podprogram - tekoča goriva 

• Pred začetkom obratovanja bioplionarne je potrebno izdelati ustrezen načrt ravnanja z digestatom. 
Načrt naj potrdi tudi ZRSVN. 

• Uvajanje monokultur na naravovarstveno pomembna območja ni sprejemljivo. 
• Za proizvodnjo biogoriva se uporablja izključno gozdna biomasa iz površin podvrženih zaraščanju. 

4.3.1.11 Podprogram – premog 

Niso potrebni. 
 

4.3.1.12 Podprogram – jedrska energija 

Omilitveni ukrepi so v poglavju 4.3.1.6. 
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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 program, 
zato tabela opredeljena s Pravilnikom ni relevantna. Za vse ukrepe velja upoštevanje spodaj navedenega. 
 
Za upoštevanje usmeritev in izvedbo omilitvenih ukrepov je odgovoren investitor in pripravljalec 
prostorskega akta, preveri pa jih izdelovalec okoljskega poročila (z Dodatkom za varovana območja) za 
posamezen prostorski akt ter MOP CPVO in nosilci urejanja prostora med postopkom celovite presoje 
vplivov na okolje. 
 

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

 
Na biogeografskem seminarju je ugotovljeno, da za nekatere vrste in habitatne tipe ni opredeljeno dovolj 
območij v skladu z merili iz Direktive, na podlagi katerih se območja upravičeno določijo kot območja 
Natura 2000 in je zanje treba opredeliti nova območja Natura 2000. Rezultati so za Slovenijo obvezujoči. 
Zavod RS za varstvo narave je pripravil predlog novih območij Nature 2000. V tabeli 13 je podan pregled 
poseganja presojanih posegov (ukrepov) na nova območja Natura  2000. Strokovne podlage je posredoval 
ZRSVN, februarja 2011.  Avtorji poročila ne razpolagamo s celovitim grafičnimi predlogom teh območij 
za Republiko Slovenijo, zato območij nismo prikazali na karti. 
 
Tabela 13: Pregled poseganja na predlagana območja Natura 2000  

   

Energetski viri 
Predlog sprememb Natura 2000 območja 
(ZRSVN, februar 2011) 

Opomba za predlog 
območja Natura 
2000* 

VETRNE ELEKTRARNE 
  
  

1 Porezen 

tangira robno območje SCI Porezen (SI3000119), 
območje zajema SCI Podbrdo - skalovje 
(SI3000277) 

meje območij Porezen 
In Podbrdo - skalovje 
so nespremenjene 

2 Rogatec – Črnivec – Ojstri vrh / / 

3 Špitalič – Trojane - Motnik / / 

4 Knezdol- Mrzlica / / 

5 Golte / / 

6 Črni vrh – Zaloška planina / / 

7 Slivniško Pohorje tangira vzhodni del SCI Bistriški jarek (SI3000176) 
meje območja so 
popravljene 

8 Velika  gora /  / 

9 Novokrajski vrhi 
tangira vzhodni del SCI Sušački, Smrdejski in Fabski 
potok (SI3000258) 

meje območja so 
popravljene 

10 Hrpelje - Slope /  / 

11 Senožeška brda - Vremščica-Čebulovica- 
Selivec 

poteka po zahodnem robu območja SCI Slavinski 
Ravnik (SI3000197), tangira južni del SCI Dolina 
Vipave (SI3000226), tangira južni del SCI Vrhe, 
tangira rbni del SCI Kras (SI3000276) nad Rašo 
(SI3000229) 

meje območja 
Slavinski Ravnik so 
nespremenjene, meje 
območja Dolina 
Vipave , Vrhe nad 
Rašo in Kras so 
popravljene 

12 Grgar - Trnovo /  / 
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13 Banjščice - Lokovec /  / 

14 Avče /  / 
HE SAVA 
 

HE Tacen 
se nahaja v SCI Sava - Medvode - Kresnice (SI 
3000181) 

območje je 
popravljeno (razširjen 
dolvodno do Kresnic) 

HE Gameljne 
se nahaja v SCI Sava - Medvode - Kresnice (SI 
3000181) 

območje je 
popravljeno (razširjen 
dolvodno do Kresnic) 

HE Šentjakob / 

območje je 
popravljeno (razširjen 
dolvodno do Kresnic) 

HE Zalog / 

območje je 
popravljeno (razširjen 
dolvodno do Kresnic) 

HE Jevnica / 

območje je 
popravljeno (razširjen 
dolvodno do Kresnic) 

HE Kresnice  

območje je 
popravljeno (razširjen 
dolvodno do Kresnic) 

HE Ponoviče /  / 

ČHE Požarje /  / 

HE Renke /  / 

HE Trbovlje /  / 

HE Suhadol se nahaja na SCI Kum (SI3000181)  
območje je 
popravljeno 

OBMOČJE POTENCIALNE MOŽNOSTI 
IZRABE REKE MURE se nahaja znotraj SCI Mura (SI 3000215) 

območje je 
popravljeno (razširjeno 
gorvodno do Ceršaka) 

 
DALJNOVODI   

DV  Cirkovce - Podlog 

tangira SCI Kočno ob Ložnici (SI 3000025), SCI 
Ličenca pri Poljčanah (SI3000214) in SPA 
Medvedce (SI500027) 

Območje Kočno ob 
Ložnici in Ličenca pri 
Poljčanah sta 
nespremenjeni, 
Medvedce je novo 

DV Okroglo - Udine (trasa G) tangira SCI Idrijca s pritoki (SI 3000230) 
območje je 
popravljeno 

DV Okroglo - Udine (trasa H) 

tangira robne dele SCI Zakriž - Trebenče 
(SI3000020), SCI Gozd Kranje - Škofja Loka, SCI 
Grahovo ob Bači, SCI Soča z Volarijo, SCI Blegoš 
(SI3000260) ter sredino območja SCI Pod Bučnico - 
melišča (SI3000031) 

območje Pod Bučnico 
- melišča je 
nespremenjeno , 
območje Gozd Kranj - 
Škofja Loka-Blegoš je 
nespremenjeno 
,območje Grahovo ob 
Bači in Soča z Volarijo 
in  Zakriž - Trebenče 
je popravljeno 

PLINOVOD KIDRIČEVO - VODICE 

tangira SCI Češeniške gmajne in Rovščica s pritoki 
(SI3000079), SCI Dobje (Cerovec) (SI3000114), SCI 
Boč - Haloze, Donačka gora (SI3000118), SCI 
Dravinja (SI3000306) in SCI Savinja (SI3000309) 

območja Češeniške 
gmajne in Rovščica, 
Dobje (Cerovec), Boč 
- Haloze- Donačka 
gora so popravljena, 
območji Dravinja in 
Savinja pa sta novi  

JE2 daljinski vpliv na predlagan SCI Spodnja Sava območje je novo 
Legenda: 
*Območje je novo – popolnoma novo predlagano Natura 2000 območje 
*Območje je popravljeno – meja območja je spremenjena, možne so tudi dodatne kvalifikacijske vrste in HT 
*Območje je nespremenjeno – meja območja se ohranja, predlagane so dodatne kvalifikacijske vrste in HT  
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Konvencija o biotski raznovrstnosti opredeljuje zavarovana območja kot osnovni element za ohranitev 
biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti. Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 
43 krajinskih parkov, 1 strogi naravni rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1277 naravnih spomenikov. 
Zavarovanih je 254847 ha, kar je 12,57% površine Slovenije (stanje julij 2010, vir: ARSO, avgust 2010). 
Predvideno je povečanje deleža zavarovanih območij različnih kategorij za 10 % površine Slovenije do leta 
2014 (ReNPVO, Uradni list RS, št. 02/06). 
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5 NAVEDBA O VIRIH PODATKOV OZIROMA NAČINU NJIHOVE 
PRIDOBITVE IN UPORABLJENIH METODAH 
NAPOVEDOVANJA VPLIVA IN PRESOJ 

5.1 Literatura in drugi viri 
 

• Agencija Republike Slovenije za okolje, Atlas okolja, avgust 2010. Internetna stran: 
http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/ 

• Agencija Republike Slovenije za okolje, februar 2008. Okolje na dlani: Slovenija. 
• Aquarius: Strokovne podlage za Nacionalni energetski program (obdobje 2010 – 2030): Celovit pregled 

potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, februar 2011. 
• Poročilu o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje Nacionalnega energetskega programa za 

obdobje 2010 – 2030 (Aquarius, september 2010, dopolnitev marec 2011) 
• BirdLife International and Directorate of Culture and Cultural and Natural Heritage 2003. Draft 

Recomendation on minimising adverse effects of wind power generation on birds.  
• BirdLife International on behalf of the Bern Convention 2003. Protecting Birds from Powerlines: a 

practical guide on the risks to birds from electricity transmission facilities and how to minimise any 
such adverse effect. 

• Čušin, B. (ur). 2004. Natura 2000 v Sloveniji. Rastline. Založba ZRC, ZRC SAZU, Ljubljana. 
• Frank K. D. 2005. Effects of Artificial Night Lighting on Moths. V: Rich C. & Longcore T. (ur.), 

Ecological Consequences of Artificial Night Lighting. Island Press. 
• Hlad B. in Skoberne P. 2001. Pregled stanja biotske raznovrstnosti in krajinske pestrosti v Sloveniji. 

MOP, ARSO, Ljubljana. 
• Hladnik J., november 2008. Evropska konvencija o krajini – izvajanje v Sloveniji. Ministrstvo za okolje 

in prostor. 
• HSE Invest & IBE, september 2010: Možnost energetske izrabe reke Mure – variantni prikaz možnih 

lokacij objektov HE (posredovano po e-pošti). 
• Institut Jožef Stefan, Predlog Nacionalnega energetskega programa RS za obdobje 2010-2030 – 

osnutek, maj 2011. 
• Internetna stran ARSO, http://www.arso.gov.si, citirano: avgust 2010. 
• Internetna stran Ministrstva za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano (MKGP): 

http://rkg.gov.si/GERK/, citirano avgust 2010. 
• Internetna stran Ministrstva za kulturo: http://www.mk.gov.si/, citirano: avgust 2010. 
• MOP: Poročilo o stanju okolja v Sloveniji 2009, gradivo za javno razpravo objavljeno na internetu, 

datum izdelave poročila 9. 7.2010. 
• Register naravnih vrednot, ARSO 2010, http://gis.arso.gov.si/. 
• Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji. Ministrstvo za okolje in prostor Republike 

Slovenije, 2002. 
• Vodnogospodarski biro Maribor: Preveritev lokacij z vidika varstva narave -strokovne podlage za 

obravnavo HE na Muri, delno poročilo, avgust 2010. 
• Zabric D.; 2008. Stanje in varstvo sulca (Hucho hucho) v Sloveniji, ZZRS, Ljubljana. 
• ZRSVN: Strokovne podlage za dopolnitev območij Natura 2000, februar 2011. 
 

5.2 Zakonodaja 
 
• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 56/99, 31/00, 119/02, 41/04-ZVO1, 96/04 –ZON-

UPB2) 
• 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) 
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• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/95) 
• Uredba o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 85/05, 

115/07, Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09) 
• Uredba o zavarovanih prostoživečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 

36/09) 
• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09) 
• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 

59/07, 43/08)  
• 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) 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04) 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10) 
 

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 programa 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): 
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«. 
 
Izdelovalci poročila smo mnenja, da je za določitev obsega in ravni podrobnosti postopka celovite presoje 
vplivov ukrepov NEP na okolje, zdravje ljudi ter varstvo kulturne dediščine in krajine pomembno, da smo 
opredelili: 

- ukrepe NEP, katerih vpliv je treba presojati, 
- ukrepe NEP, ki so bili glede vplivov na okolje že predhodno presojani, 
- ukrepe NEP, katerih vplivi se trenutno presojajo, in  
- ukrepe iz NEP, katerih vpliv zaradi nepomembnosti učinka na posamezni del okolja, zdravje 

ljudi ali kulturne dediščine oziroma krajine, v okviru te celovite presoje ni treba oceniti.    
 

Predviden program presojanja vplivov ukrepov NEP  na okolje je prikazan v tabeli v prilogi 3, v kateri so 
uporabljene naslednje oznake: 

- “že ”  vpliv ukrepa je bil ocenjen kot sprejemljiv na podlagi že izvedene presoje vplivov na 
okolje, 

- “da”  vpliv je treba oceniti,  
- “ne”  vpliva zaradi nepomembnosti ni treba oceniti,  
- “tek”  postopek CPVO je že v teku, vpliv se ocenjuje v ločenem postopku. 

 
V poročilu je presojan program, zato je poročilo izdelano v skladi s 25a členom Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 
130/04, 53/06, 38/10).  
 
Presoja je za celotno območje Republike Slovenije izdelana po podprogramih NEP in vključuje tudi 
presojo vplivov na Akcijski načrt za obnovljive vire energije. Natančneje so v poročilu obravnavani le 
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posegi (ukrepi v NEP), za katere NEP podaja prostorsko informacijo in do izdelave tega poročila še niso 
bili celovito presojani ali pa postopek načrtovanja še ni v teku. Natančneje presojani posegi so (ukrepi v 
NEP): vetrne elektrarne, veriga HE na srednji Savi, območje potencialne možnosti energetske izrabe 
Mure, daljnovod Okroglo – Udine, DV Cirkovce-Podlog in plinovod M9b. Za ta območja so v poročilu 
predlagane usmeritve/omilitveni ukrepi, ki naj se upoštevajo v nadaljnjih fazah načrtovanja. Celovita 
presoja sprejemljivosti za posamezne ukrepe v NEP se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana 
ali posega v skladu s 25a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja.  
 
Evropska komisija je od Republike Slovenije na biogeografskem seminarju zahtevala, da se v Naturo 2000 
vključijo še dodatna območja. ZRSVN je pripravil predlog dodatnih območij. Investitorje opozarjamo, da 
se po potrditvi teh območij lahko spremeni sprejemljivost nekaterih posegov. Natančnejši podatki so v 
poglavju 4.5. Avtorji poročila ne razpolagamo s celovitim grafičnimi predlogom teh območij za Republiko 
Slovenijo, zato območij nismo prikazali na karti. 
 
 

6 NAVEDBE O IZDELOVALCIH POROČILA IN MOREBITNIH 
PODIZVAJALCIH  
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