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Ministrstvo za infrastrukturo 
Langusova ulica 4 
1000 Ljubljana 
 
E: gp.mzip@gov.si 
 

Naš znak: 0049-0009/2022 
Datum: 19.10.2022 

 
 
 
 
 
Zadeva: Pripombe na predlog Zakona o umeščanju naprav za proizvodnjo električne 
energije iz obnovljivih virov energije 
 
 
Spoštovani,  
 
delovna skupina za varstvo okolja pri IZS podaja v nadaljevanju pripombe na predlog Zakona 
o umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije https://e-
uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-
predpisa.html?id=14674.  
 
 
13. člen, 1. odstavek, 1. In 2. točka 
“1. predhodni postopek po zakonu, ki ureja varstvo okolja, ne izvaja za samostoječe 
naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije in katerih nazivna 
električna moč ne presega 1  MW ali se umeščajo na površini, ki ni večja od 1 ha” 
 
»2. predhodni postopek po zakonu, ki ureja varstvo okolja, se izvaja za naprave, ki 
proizvajajo električno energijo z izrabo vetrne energije, in katerih nazivna električna moč 
presega 15 MW, če je poseg predviden na območju, varovanem po predpisih o ohranjanju 
narave ali je poseg 1 km ali manj oddaljen od stavb z varovanimi prostori, kot so določene s 
predpisi s področja hrupa v okolju;« 
 
Pripomba 
Pri obeh točkah gre za uvedbo pragu pod katerim se predhodni postopek ne izvaja oz. nad 
katerim se predhodni postopke izvaja, zato naj se poenoti tudi zapis, pri obeh enako “se ne 
izvaja” ali “se izvaja”. 
 
V drugi točki tudi ni logično postavljen prag v smislu “NE presega 1 MW”, VEČJA od 1 ha”. 
Če v prvi vrstici ostane “se ne izvaja”, potem je logičen prag “ne presega 1 MW” in “manjša 
od 1 ha”. V primeru, da se v prvi vrstici spremeni navedba v izvaja (kot je v 3. Odstavku za 
VE), pa se navedba pri pragovih glasi “presega 1 MW” in “večja od 1 ha”. 
 
 

https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/javni-sektor/podrobnosti-institucije.html?id=12520
mailto:gp.mzip@gov.si
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14674
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14674
https://e-uprava.gov.si/drzava-in-druzba/e-demokracija/predlogi-predpisov/predlog-predpisa.html?id=14674


 

2/5 

 

13. člen, 1. odstavek, 3. točka 
“3. postopek presoje vplivov na okolje po zakonu, ki ureja varstvo okolja, se izvaja za 
samostoječe naprave, ki proizvajajo električno energijo z izrabo sončne energije katerih  
nazivna električna moč presega 4 MW ter za naprave, ki proizvajajo električno energijo z 
izrabo vetrne energije z nazivno električno močjo vsaj 30 MW” 
 
Pripomba 
Glede na to, da v veljavni PVO uredbi za sončne elektrarne ni pragu za obvezno presojo, se 
nam postavlja vprašanje, zakaj bi se ta prag z zakonom, katerega namen je, da se postopke 
presoje vplivov optimizira, sploh postavili. Menimo, da je predhodni postopek zadostna 
“varovalka” za varstvo okolje. V primeru ponesrečeno izbrane lokacije za postavitev sončne 
elektratne ima MOP še vedno pristojnost, da v predhodnem postopku odloči, da je presoja 
vplivov na okolje potrebna. 
 
21.člen  
“(2) Za postavitev naprav iz prejšnjega odstavka veljajo naslednje omejitve glede na notranja 
območja vodovarstvenih območij, razen v kolikor z veljavnimi uredbami o vodovarstvenih 
območjih niso določeni milejši pogoji: 
1.     najožje območje, na katerem se izvaja varovanje z najstrožjim vodovarstvenim 
režimom: postavitev naprav je prepovedana, 
2.   ožje območje, na katerem se izvaja varovanje s strogim vodovarstvenim režimom: 
postavitev naprav je dovoljena, če so v postopku izdaje vodnega soglasja za gradnjo 
objektov ter izvajanja gradbenih delih preverjeni vplivi na vodni režim in stanje vodnega 
telesa, 
3.   širše območje, na katerem se izvaja varovanje z blažjim vodovarstvenim režimom: 
postavitev naprav je dovoljena pod pogojem, da se izvede analiza tveganja za 
onesnaženje iz katere  izhaja, da je tveganje za onesnaženje vodnega telesa zaradi te 
gradnje sprejemljivo in da so med izvajanjem gradbenih del zagotovljeni zaščitni ukrepi, s 
katerimi se preprečijo negativni vplivi na vodni režim in stanje površinskih ter podzemnih 
voda.” 
 
Pripomba 
Predlagamo, da bi zahteve po analizi tveganja za onesnaženje podzemne vode in izdaji 
vodnega soglasja za posamezne režime varstva (za ožje in širše območje) sledile logiki 
državnih uredb za posamezna območja varstva podzemnih vod; torej, da se za te posege 
izdela analiza tveganja, na podlagi katere pristojna Direkcija RS za vode izda vodno 
soglasje/mnenje. 
 
S  3. točko predvidena izjema, da DRSV sploh ne daje soglasja k postavitvi sončne ali vetrne 
elektrarne, se nam zdi za okolje tvegana in tudi zelo odstopa od določil ZV-1. 
 
Kot enega izmed argumentov navedemo, da gradnja in obratovanje tovrstnih naprav ni 
povsem brez nevarnih snovi; le-te so prisotne na gradbišču, pri obratovanju pa vsaj pri 
vetrnih elektrarnah, kjer je v podnožju naprave večja količina olja. Pri samostoječih sončnih 
elektrarnah so s posegom povezani posegi tudi transformatorske postaje, ki praviloma tudi 
vsebujejo olje.  
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Dodatni argument glede gradnje je, da je na določenih vodovarstvenih območjih podtalnica 
zelo blizu površini tal (npr določeni predeli Prekmurja); tam bi se s temeljenjem lahko tudi 
posega v podzemne vode, kar je s strokovnega vidika treba preveriti z analizo tveganja, ki za 
gradnjo po potrebi tudi določi ustrezne omilitvene ukrepe. 
 
27. člen, 1. odstavek 
“….se lahko na območju obstoječega zaprtega odlagališča odpadkov načrtujejo in 
izvajajo posegi, potrebni za postavitev in obratovanje naprav, ki proizvajajo električno 
energijo z izkoriščanjem sončne energije….” 
 
Pripomba 
Potrebno je jasno definirati, ali gre v tem primeru za zaprto odlagališče takoj po vgradnji 
zaključnih slojev ali za zaprto odlagališče šele po pridobitvi okoljevarstvenega dovolejna 
(OVD) za zaprto odlagališče. Kako je v primeru, ko se odlagališče zapira fazno po enem 
OVD? 
 
27. člen, 2. odstavek 
“Če investitor ni hkrati upravljavec odlagališča, na območju katerega se naprava postavlja, 
mora pred začetkom izvajanja posega z upravljavcem skleniti pisni dogovor, s katerim 
pridobi pravico do gradnje na in uporabe površin, na katerih bo postavljena naprava.” 
 
Pripomba 
Upravljavec zaprtega odlagališča mora izpolnjevati vse obveznosti po OVD, tudi izvajanje 
ukrepov za preprečevanje škodljivih vplivov na okolje. V primeru, da investitor SE in 
upravljavec zaprtega odlagališča nista ista oseba, se postavi vprašanje odgovornosti v 
primeru morebitnih vplivov na okolje. Dodati je potrebno, da se v navedenem pisnem 
dogovoru opredeli tudi pogoje, pod katerimi je postavitev SE na zaprtem odlagališču 
mogoča, ali pa da upravljavec zaprtega odlagališča izda neke vrste mnenje oz. soglasje s 
pogoji za postavitev SE v postopku GD.   
 
27. člen, 3.odstavek  
“Poseg iz prvega odstavka tega člena je treba pred začetkom izvajanja prijaviti ministrstvu, 
pristojnemu za okolje, ki o postavitvi naprav iz prvega odstavka tega člena na območju 
zaprtega odlagališča vodi posebno evidence…” 
27. člen, 4. odstavek 
 “Za odlagališča iz prvega odstavka tega člena je potrebno pred začetkom izvedbe posega 
pridobiti odločbo ministrstva, pristojnega za okolje, o tem, da so izpolnjeni pogoji iz prvega 
odstavka tega člena. Odločba iz prejšnjega stavka ni potrebna, če se za poseg v skladu z 
zakonom, ki ureja varstvo okolja, izvede postopek presoje vplivov na okolje ali postopek 
spremembe okoljevarstvenega dovoljenja, v katerem se ugotavlja tudi izpolnjevanje pogojev 
iz prvega odstavka tega člena.” 
 
Pripomba 
Pred začetkom izvajanja pomeni, da se prijavo oz. vlogo na ministrstvo pošlje pred pričetkom 
gradnje, ko ima investitor že pridobljeno gradbeno dovoljenje (to izhaja tudi iz 8. odstavka). 
Skladno s 6. odstavkom tega člena ministrstvo lahko vlogo v določenih primerih tudi zavrne. 
Smiselno bi bilo pridobiti odločbo ministrstva pred ali najkasneje v postopku pridobivanja 
gradbenega dovoljenja. 
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Kaj mora vsebovati prijava (poleg opisa izpolnjevanja pogojev iz 1. odstavka), tudi tehnične 
opise in risbe? 
V primeru, da je upravljavec zaprtega odlagališča in investitor SE nista isti osebi: 
-  ali mora upravljavec zaprtega odlagališča, da bi investitorju omogočil postavitev SE, v 

vsakem primeru pridobiti spremembo OVD za zaprto odlagališče? V obstoječih OVD za 
zaprto odlagališče do sedaj ni nikjer opredeljena postavitev SE…  

-    ali lahko v primeru, da upravljavec zaprtega odlagališča in investitor SE nista isti osebi, 
samo investitor pripravi in posreduje vlogo na ministrstvo, na podlagi pisnega dogovora z 
upravljavcem odlagališča iz 2. odstavka, brez vedenja in sodelovanja upravljavca 
zaprtega odlagališča? 

 
27. člen, 6. odstavek 
“Če iz poročil o izvedbi monitoringa, ki se izvaja v skladu s predpisom, ki ureja odlagališča 
odpadkov, izhaja, da je na odlagališču v zadnjih petih letih prišlo do večjega vpliva na 
kakovost celotnega teka podzemne ali površinske vode ali do pomembnih sprememb telesa 
odlagališča, kot jih določa uredba, ki ureja odlagališča odpadkov, ministrstvo zavrne vlogo za 
izdajo odločbe iz četrtega odstavka tega člena. Če vlagatelj v vlogi izkaže, da odlagališče 
nima večjega vpliva na podzemne ali površinske  vode in da se ta vpliv z postavitvijo  naprav 
ne bo poslabšal, ministrstvo odobri poseg, pri čemer izrek odločbe vsebuje tudi ukrepe za 
zmanjšanje vpliva odlagališča, ki jih je treba izvesti pred začetkom izvajanja posega.” 
 
Pripomba 
Kaj pomeni “večji vpliv”? Je to čezmerno obremenjevanje okolja skladno z Uredbo o 
odlagališčih odpadkov ali kaj drugega? Kaj so “pomembne spremembe” telesa odlagališča in 
kdo jih določa?  
V primeru, da vpliv ni večji, je potrebno dokazati, da se obstoječi vpliv ne bo poslabšal, v 
izreku odločbe ministrstva  bodo podani ukrepi za zmanjšanje vpliva odlagališča, ki bi jih bilo 
potrebno izvesti pred izvedbo postavitve SE. V primeru, da upravljavec zaprtega odlagališča 
in investitor SE, ki je tudi vlagatelj vloge, nista isti osebi, kdo je odgovoren za izvedbo 
ukrepov za zmanjšanje vpliva odlagališča? Investitor, ki mu je izdana odločba ministrstva ali 
upravljavec zaprtega odlagališča z OVD?    
 
27. člen, 7. odstavek 
“Če se na podlagi meritev ali pregledov odlagališča, ki jih zagotavlja upravljavec odlagališča 
ugotovi, da je prišlo do večjega vpliva odlagališča na kakovost celotnega teka podzemne ali 
površinske vode, nedelovanja sistema odplinjanja ali tesnjenja ali do pomembnih sprememb 
telesa zaprtega odlagališča, inšpekcija, pristojna za okolje, upravljavcu naprave in 
odlagališča naloži odstranitev naprav, ki proizvajajo električno energijo z izkoriščanjem 
sončne energije v obsegu, ki jih je potreben, da se preprečijo nadaljnji večji vplivi na vode, 
zagotovi stabilnost odlagališča ter njegovo obratovanje v skladu s predpisi.” 
 
Pripomba 
Ali lahko v primeru, da upravljavec naprave in upravljavec zaprtega odlagališča nista isti 
osebi, upravljavec odlagališča sam odstrani SE in tako ukrepa skladno z OVD?  
Na podlagi česa se določi obseg odstranitve naprav SE?  
Kdo prijavi inšpekciji?  
Kdo in na osnovi česa ugotavlja, da je večji vpliv dejansko posledica postavitve SE?  
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27. člen, 8.odstavek  
“Izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena v postopku izdaje odločbe iz četrtega 
odstavka tega člena se ugotavlja na podlagi pisne izjave projektanta oziroma vodje 
projektiranja, kot ju določa zakon, ki ureja graditev objektov, da bo z izvedbo projekta 
zagotovljeno njihovo izpolnjevanje.” 
 
Pripomba 
Je ta pisna izjava sestavni del DGD, PZI, ali samo vloge, ki se jo posreduje na ministrstvo?  
Ali je v primeru pridobivanja gradbenega dovoljenja za postavitev SE ministrstvo tudi 
mnenjedajalec? 
 
27. člen, 9.odstavek  
“Nadzornik  oziroma vodja nadzora je dolžan o tem, da so dela izvedena tako, da je z njimi v 
skladu s projektom zagotovljeno izpolnjevanje pogojev iz prvega odstavka tega člena, podati 
pisno izjavo.” 
 
Pripomba 
Ali je izjava tudi sestavni del dokumentacije po končani izvedbi oz. postavitvi SE? 
Ali je izjavo potrebno po končanih delih posredovati tudi ministrstvu, ki je izdalo odločbo iz 4. 
odstavka? Je potrebno posredovati tudi dokumentacijo o dejansko izvedenih delih? 
Ali je predviden pregled izvedenih del s strani inšpektorata, kot je to predvideno v primeru 
izvedbe zapiralnih del na odlagališču?   
 
 
 
Vodja delovne skupine za varstvo okolja  Generalna sekretarka IZS 
mag. Bernarda Jurič, lr.     mag. Barbara Škraba Flis 

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
V vednost: 
- Projektna skupina za vasrtvo okolja 
- Arhiv IZS 


