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POVZETEK
Pomembno je spoznanje, da je treba za okolje skrbeti in ga varovati tako za našo kot za
prihodnje generacije. Kot državljani imamo pravico in dolžnost, da se aktivno vključujemo
v oblikovanje okoljskih politik, po drugi strani pa je država dolžna, da državljane na
primeren način obvešča in jim omogoča dostop do javnih informacij. Dejstvo je, da se je
skupaj z naraščanjem prebivalstva povečala tudi potreba po energiji. Z uporabo fosilnih
goriv pa smo v ozračje spustili oz. še vedno spuščamo ogromne količine škodljivih emisij.
Te so pripomogle k podnebnim spremembam, višanju temperatur na Zemlji in
ekstremnim vremenskim pojavom. Slovenija z razvojem in uporabo obnovljivih virov v
primerjavi z ostalimi evropskimi državami še zmeraj zaostaja. Neizkoriščenih potencialov
na področju obnovljivih virov je precej, tudi na področju solarne in vetrne energije. Pri
njihovem koriščenju pa se vedno zaplete in večina projektov ostane samo na papirju
zaradi težav s pridobivanjem okoljevarstvenega dovoljenja, civilnih iniciativ, ki se borijo za
zaščito ptic in naravnih ekosistemov, ter birokracije. Nemčija pa po drugi strani več kot
30 % energije pridobiva iz obnovljivih virov.
Zelo dejavni pa so tudi prebivalci, ki se aktivno vključujejo v oblikovanje okoljskih politik. Z
ekstenzivno analizo, kjer sem primerjala Nemčijo in Slovenijo, sem skušala ugotoviti, zakaj
prihaja do takšnega razkoraka med državama na področju vetrne energije. Poiskati sem
skušala tudi rešitve, ki bi pripomogle k bolj aktivni participaciji prebivalstva v Sloveniji ter
kako bi lahko vlagatelji in civilne iniciative za zaščito okolja in ptic bolje sodelovali.
Ključne besede: obnovljivi viri energije, politična participacija, okoljska politika, veter,
vetrna energija
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SUMMARY
PUBLIC PARTICIPATION IN EVNIRONMENTAL POLICIES IN GERMANY AND
SLOVENIA
It is important to realize that it is necessary to take care of the environment and protect it
for both, our own and future generations. As citizens we have the right and the duty to
actively participate in the formulations of environmental policies and on the other hand,
the state is obligated to inform and provide citizens with access to public informatio in an
appropriate way. The fact is that, along with the increase in population, the need for
energy has also increased. However, with the use of fossil fuels in the atmosphere, we are
still releasing huge amounts of harmful emissions. These have contributed to climate
change, rising temperatures on earth, and extreme weather events. With the
development and use of renewable sources, Slovenia is still behind compare to other
European countries. There are still quite few potentials in the field of renewable energy,
including solar and wind energy.
However the most of the projects remain only on paper due to problems in acquiring an
environmental permit, civilian initiatives that fight for the protection of birds and natural
ecosystems, as well as the bureaucracy itself. By extensively analyzing where I compared
Germany and Slovenia, I tried to find out why there is such a difference between these
two countries in the field of wind energy. I also tried to find solutions that could
contribute to better and more active participation in Slovenia and how could investors
and civil initiatives cooperate better.
Key words: renewable energy, public participation, environmental policies, wind, wind
energy
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1

UVOD

V današnjem času se velik poudarek daje obnovljivim virom energije. Med njimi najdemo
vodno energijo, biomaso, sončno energijo, biogorivo, geotermalno energijo in vetrno
energijo. Segrevanje ozračja, vse večje količine CO2 v ozračju in posledično vse pogostejše
naravne katastrofe in uničevanja okolja so privedli do ukrepov v večini držav. Krepi se tudi
zavest ljudi, vse več se jih zanima in želi izvedeti več o podnebnih spremembah in o tem,
kako lahko kot posamezniki oz. družba pripomoremo k varstvu okolja. Kot že ime pove, so
obnovljivi viri obnovljivi in jih lahko uporabljamo vedno znova. Pri fosilnih gorivih se v
ozračje izpuščajo toplogredni plini, ki škodujejo našemu ozračju, in ker se je poraba
energije z naraščanjem prebivalstva bistveno povečala, postaja obnovljiva energija vse
bolj pomemba. Lahko bi rekli, da v zadnjih letih postaja kar nekakšen trend. Obnovljivi viri
imajo na okolje minimalen vpliv in so tako v primerjavi s fosilnimi gorivi veliko bolj okolju
prijazni. Med fosilna goriva štejemo premog, nafto, zemeljski plin in jedrsko energijo. V
Sloveniji imamo kar tri termoelektrarne, in sicer v Šoštanju, Trbovljah in Brestanici, ter
nuklearno elektrarno v Krškem. Na temo obnovljivih virov energije je narejenih več analiz
in raziskav. Izredno veliko je pozitivnih učinkov uporabe obnovljivih virov, pojavljajo pa se
tudi vprašanja glede njihovega vpliva na naravo. V diplomskem delu se posvetim
predvsem vetrni energiji, ki povzroča številne polemike zaradi domnevnih negativnih
vplivov vetrnih elektrarn na ekosisteme, ptice in živali.
V nadaljevanju diplomskega dela opredelim pojem okoljska politika in predstavim
okoljsko politiko v Sloveniji in Nemčiji s poudarkom na vetrni energiji. Evropska okoljska
zakonodaja igra pomembno vlogo pri varstvu okolja. Evropska unija (v nadaljevanju EU) si
prizadeva za zmanjšanje emisij, boljšo kakovost zraka, večjo izrabo obnovljivih virov in
odpravo pridobivanja energije iz fosilnih goriv ter za varovanje okolja nasploh. Vsaka
država članica pa ima tudi svojo nacionalno okoljsko zakonodajo, s katero skuša doseči
zastavljene cilje.
Slovenija na področju razvoja vetrne energije precej zaostaja za ostalimi evropskimi
državami. Postavljeni imamo namreč samo dve vetrnici in nekaj manjših vetrnih elektrarn,
ki se uporabljajo za osebne potrebe. Odmevna projekta pri nas sta bila Volovja reber in
Senožeška brda, vendar sta oba ostala samo na papirju. Slovenija sicer res ne velja za eno
od bolj prevetrenih držav, vendar je kar nekaj območij, kjer je povprečna hitrost vetra
večja od 3 m/s. Po drugi strani pa je Nemčija na vrhu lestvice držav po številu postavljenih
vetrnic. V Nemčiji je veliko iniciativ organiziranih znotraj pokrajin, združb in organizacij, ki
so nastale na pobudo prebivalstva. Prebivalci niso le uporabniki vetrnih parkov, ampak so
tudi njihovi delni lastniki. Področje vetrne energije pri nas in v Nemčiji predstavim v
drugem poglavju.
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Posvetim se tudi pojmu politična participacija. Pri politični participaciji gre za sodelovanje
javnosti pri odločanju o pomembnih okoljskih in drugih vprašanjih. Tu naletimo na
različne poglede, pričakovanja, cilje in interese različnih akterjev. Država je z zakonodajo
vezana na informiranje svojih državljanov, ti pa imajo pravico do aktivnega vključevanja
pri sprejemanju odločitev, ki se tičejo vseh nas. Problem nastane, ker večina prebivalstva
v začetnih fazah projektov nima interesa sodelovati. Veliko jih tudi nima dovolj informacij
ali pa znanja in časa, da bi se sploh aktivno ukvarjali z določeno tematiko.
Kaj se lahko naučimo od Nemčije? Kako to, da je prebivalstvo v Nemčiji toliko bolj aktivno
pri sodelovanju in širjenju ideje o uporabi vetrne energije? Kaj se je zgodilo s projektom
Volovja reber v Sloveniji? Na vsa ta vprašanja skušam odgovoriti v zadnjem poglavju.
V nalogi se sprašujem, kateri so tisti dejavniki, ki vplivajo na uspešen razvoj čistih
tehnologij na področju energetike, in kako posamezni javnopolitični akterji sodelujejo pri
oblikovanju te politike. Posebej me zanima, kakšna je primerjalna razlika v participaciji
javnosti med Nemčijo in Slovenijo ter kakšni so učinki vplivanja javnosti v obeh državah. V
okviru diplomskega dela zasledujem predvsem naslednje raziskovalne cilje:
1. odgovoriti na vprašanje, kako lahko uporabniki vetrne energije prispevamo k njeni
še večji in bolj učinkoviti uporabi ter kako lahko v Sloveniji najdemo način za razvoj
in boljšo izkoriščenost vetrne energije;
2. poiskati rešitve in predloge, ki bi jih Slovenija lahko uporabila v prihodnosti na
področju vetrne energije;
3. na teoretski in pojmovni ravni definirati osnovne pojme, kot sta na primer okoljska
politika in vetrna energija, ter udeležbo javnosti v okoljskih politikah;
4. proučiti in primerjati razvoj vetrne energije v Sloveniji in Nemčiji ter ugotoviti, na
kakšen način javnost sodeluje pri oblikovanju okoljskih politik v primerjanih
državah. Prav tako želimo odgovoriti tudi na vprašanje, kako čim bolj učinkovito
vključiti in spodbujati javnost k sodelovanju v okoljskih politikah;
5. s pomočjo statističnih podatkov prikazati trende uporabe čistih tehnologij v
izbranih evropskih državah. Poseben poudarek bo na razlikovanju med različnimi
viri proizvodnje energije v zgoraj omenjenimi državami.
V nalogi postavljam naslednjo glavno hipotezo:
− H1: Zaradi pomanjkanja informacij in znanja ter interesa javnost ne sodeluje
aktivno pri oblikovanju okoljskih politik.
V podporo glavni hipotezi postavljam še dve pomožni, ki sta usmerjeni v dokazovanje
ožjega področja raziskovanja:
− H2: Stopnja participacije v Nemčiji je višja kot v Sloveniji.
− H3: V Sloveniji je velik interes za gradnjo vetrnih elektrarn, vendar so birokratske –
postopkovne ovire pomemben dejavnik zaviranja razvoja tega področja.
10

Za pridobivanje podatkov o obravnavanem področju sem proučila sekundarne vire, torej
knjige in raziskovalne članke tako domačih kot tujih avtorjev. Uporabila sem metodo
deskripcije, saj gre za opis okoljskih politik, participacije in vetrne energije. Poiskala sem
tudi nekaj podatkov o nekaterih drugih državah. V študiji primera primerjam Slovenijo in
Nemčijo, pri čemer poiščem podobnosti in razlike ter skušam poiskati rešitve. S pomočjo
znanstvenih člankov ter ostale znanstvene literature sem najprej zbrala podatke, te
analizirala in jih nato še ovrednotila. Poleg primerjalne metode pregledam tudi statistične
podatke obeh držav in na podlagi teh podatkov prikažem gibanje trendov na področju
vetrne energije.
Z nalogo želim narediti korak naprej na področju vetrne energije v Sloveniji in na podlagi
primera ene od najuspešnejših držav na svetu izluščiti dejavnike, ki so pomembni pri
razvoju in bodo Sloveniji pomagali tako z vidika obnovljivih virov kot tudi z vidika aktivne
participacije državljanov.
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2

OKOLJSKE POLITIKE

2.1 ZVRSTI JAVNIH POLITIK
Začetni poskusi klasifikacije javni politik so sledili precej sorodnim izrazom, kot so
nominalne tipologije, ki temeljijo na predmetih, kot so npr. okoljske politike, kmetijske
politike, ekonomske in socialne politike. Drugi nominalni modeli klasifikacije temeljijo na
času (povojne politike), ideologiji (konservativne politike) in organizacijah (lokalne
politike, regionalne politike) (McCool, 1995, str. 175).
Pri klasifikaciji javnih politik sta najbolj vplivni klasifikaciji, ki sta ju oblikovala Theodore J.
Lowi (1964, 1972) in James Q. Wilson (1989, 1995). Klasifikacija, ki jo je predlagal Lowi
(1964, 1972), ustreza dolgoročnemu razlikovanju med javnimi politikami in njihovim
oblikovanjem, kar nas pripelje do trditve, da »politike določajo politike«.
Javne politike so sestavljene iz distributivnih politik v zvezi z ukrepi, ki vplivajo na
porazdelitev sredstev, ki jih vlada prerazdeljuje na določene prejemnike; redistributivnih
politik, ki temeljijo na prenosu sredstev iz ene družbene skupine v drugo; regulatornih
politik, ki določajo pogoje in omejitve za posamezno ali kolektivno vedenje; ter
konstitutivnih politik, ki ustvarjajo ali spreminjajo državne inštitucije (Knil & Tosun, 2012).
Tabela 1: Tipologija Lowi
Tip politike

Definicija

Primeri

Regulatorna politika

Politike, s katerimi se določajo
pogoji in omejitve za

Varstvo okolja; migracijska
politika;

individualno in kolektivno
vedenje.

zaščita potrošnika

Distributivna politika

Politike, ki delijo nove
(državne) resurse
(organizirano razdeljevanje).

Kmetijske subvencije; lokalna
infrastruktura, kot so
avtoceste in šole.

Redistributivna politika

Politike, ki urejajo delitev že
obstoječih virov (resursov).

Socialna podpora; zemljiška
reforma; postopkovno
obdavčenje

Konstitutivna politika

Politike, ki ustvarjajo ali

Sprememba postopkovnih

upravljajo državne institucije.

pravil parlamentov;
ustanovitev novih agencij

Vir: Knill & Tosun (2012)
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Od vseh tipov politik se pričakuje, da bo konstitutivna politika pritegnila najnižjo stopnjo
pozornosti javnosti, saj naj bi se z njo najprej ukvarjal le najvišji politični sloj. Za
distribucijske politike je značilna uporaba javnih sredstev za pomoč določenim družbenim
skupinam. Regulativne politike opredeljujejo pravila za človeško vladanje in ne zahtevajo
finančnih transferjev, vendar še vedno močno vplivajo na porazdelitev stroškov in koristi
med družbenimi akterji (Knill & Tosun, 2005).
Kdo ima politične koristi? Kdo mora nositi stroške? To so vprašanja, ki v ospredje
postavljajo alternativni pristop h klasifikaciji, ki jo je razvil Wilson (1989, 1995). Wilson
zavrača dvoumno pojmovanje politik in razlikuje med politikami na osnovi razporeditve
stroškov in koristi (Knill & Tosun, 2012).
Tabela 2: Tipologija Wilson
Stroški

Koristi
Koncentracija

Razpršenost

Koncentracija

Interesne politične skupine

Podjetniška politika

Razpršenost

Klientelistična politika

Večinska politika

Vir: Knill & Tosun (2012)

V primerjavi z Lowijevo tipologijo je pristop Wilsona analitično bolj prepričljiv, saj se
natančneje osredotoča na značilnosti oblikovanja politike in na akterje, ki so vključeni.
Druga prednost je, da je bolj dinamična, saj se lahko oblikovanje določene politike
preusmeri z ene vrste politike na drugo (Knill & Tosun, 2012).
Pri tipologijah lahko omenimo tudi shemo, ki jo je predstavil Christopher Hood in pomeni
razvrščanje po načelih upravljanja in instrumentih ter na podlagi štirih osrednjih vladanih
sredstev, in sicer nodalnosti, oblasti, proračuna in organizacije:
− Nodalnost označuje uporabo vladnih informacijskih virov za vplivanje in
usmerjanje političnih ukrepov z zagotavljanjem ali zavračanjem informacij ali
znanja od družbenih akterjev (Policy design lab, 2018).
− Organ označuje lastno pravno ali uradno pooblastilo, tj. pooblastilo uradno
zahtevati, prepovedati, jamčiti in razsoditi (Policy design lab, 2018).
− Proračun temelji na različnih gospodarskih vladnih sredstvih. Tipični instrumenti
vključujejo pozitivne in negativne finančne spodbude. Vidna oblika ali zakladni
instrument je donacija. Drugi instrumenti vključujejo davčne subvencije, državna
posojila z obrestno mero pod tržno obrestno mero in finančne ovire (Knill &
Tosun, 2012, str. 25).
− Organizacija označuje posedovanje staleža ljudi z vsemi znanji, ki jih imajo,
zemljišča, zgradbe, materiale, računalnike in opremo (Policy design lab, 2018).
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2.2 OPREDELITEV POJMA IN OKOLJSKE POLITIKE V EU
V zgodovini je prišlo do dveh večjih prelomnic, ki sta postavili temelje in pospešili razvoj
okoljske politike, kot jo poznamo danes. Prva od prelomnic je razvoj kmetijstva, ki se je
začelo razvijati pred 12.000 leti. Razvoj kmetijstva je povzročil dva pojava, ki se nahajata v
središču sodobnih okoljskih vprašanj. Prvi se nanaša na trajnost; gre za vpliv človeške
dejavnosti na okolje in vprašanje trajnosti te dejavnosti na dolgi rok. Drugi pa je okoljska
politika, ki je delno usmerjena v iskanje rešitev za netrajnost – kmetje razvijajo različne
tehnike, ki ohranjajo zemljo plodno. Druga prelomnica pa je industrijska revolucija, do
katere je prišlo 10.000 let po ustanovitvi prvih kmetijskih skupnosti (Dobson, 2016).
Van Bouren definira okoljsko politiko, kot sledi: »Pod pojmom okoljska politika lahko
razumemo kakršenkoli ukrep vlade ali korporacije ali druge javne ali zasebne organizacije
glede učinkov človeških dejavnosti na okolje, zlasti tiste ukrepe, ki so namenjeni
preprečevanju ali zmanjševanju škodljivih učinkov človeških dejavnosti na ekosisteme«
(Van Bueren, 2014).
Evropska okoljska politika temelji na previdnostnem načelu in na načelih, da je treba
delovati preventivno in okoljsko škodo odpraviti pri viru ter da mora za nastalo škodo
plačati povzročitelj. Okvir za prihodnje ukrepe na področju okoljske politike predstavljajo
večletni okoljski akcijski programi. Ti so vpeti v horizontalne strategije in se upoštevajo v
mednarodnih pogajanjih o okoljskih zadevah, bistvenega pomena pa je njihovo izvajanje.
EU je pristojna za ukrepanje na vseh področjih okoljske politike, denimo glede
onesnaženosti zraka in vode, ravnanja z odpadki in podnebnih sprememb (Ohliger, 2018).
Poleg nacionalne ravni ima v okoljski politiki pomembno vlogo tudi mednarodna raven.
Proces implementacije okoljske politike se namreč izvaja na lokalni ravni. Na mednarodni
ravni igrajo pomembno vlogo v EU predvsem Evropska komisija, Svet EU in Evropski
parlament. V skladu s členom 191 Pogodbe o delovanju EU ima okoljska politika EU več
ciljev, in sicer (Die Bundesregierung, 2013):
− varstvo in ohranjevanje okolja,
− varovanje zdravja ljudi,
− racionalna uporaba naravnih virov,
− reševanje svetovnih okoljskih problemov.
EU se aktivno zavzema tudi za reševanje globalnih okoljskih problemov. Vlaga v programe
za zaščito ozonske plasti, zaščito gozdov in biotske raznovrstnosti. Prizadeva si tudi za čim
večjo uporabo alternativnih obnovljivih virov energije.
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Za dosego okoljskih ciljev pa so potrebni pravni predpisi. Pomembni pravni akti EU so (Die
Bundesregierung, 2013):
− Okvirna direktiva o vodah,
− Direktiva o kemikalijah REACH,
− Direktiva o ohranjanju naravne flore in habitatov,
− Direktiva o izrabljenih vozilih in
− Direktiva o kakovosti zraka.
Od poznih 80. let je trajnostni razvoj, tj. spodbujanje gospodarske rasti ob hkratnem
ohranjanju okolja za prihodnje organizacije, postal vodilni koncept pri oblikovanju
okoljske politike (Van Bueren, 2014). Bolj aktivno so se države začele ukvarjati z varstvom
okolja po prvi konferenci Organizacije združenih narodov (OZN) o okolju leta 1972, ko so
evropski voditelji držav oziroma vlad na zasedanju Evropskega sveta v Parizu poudarili, da
je potrebna okoljska politika skupnosti, ki bi spremljala gospodarsko širitev, ter pozvali k
pripravi akcijskega programa (Ohliger, 2018). Načrt evropske okoljske politike je do leta
2020 zmanjšati toplogredne pline v EU za najmanj 20 % v primerjavi z ravnmi iz leta 1990.
Prav tako je cilj povečati delež obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti
Evrope do 2020 dvigniti na 20 % (Die Bundesregierung, 2013).
Po poročanju Evropske komisije februarja 2017 po pregledu izvajanja okoljske politike v
EU je bilo ugotovljeno, da je preprečevanje nastajanja odpadkov še vedno pomemben
izziv za vse države članice. V 23 od 28 držav članic se standardi za kakovost zraka še vedno
ne upoštevajo, kot glavni razlog za probleme s kakovostjo zraka pa se navaja promet. Prav
tako bi bilo treba okrepiti ukrepe zmanjšanja okoljskega hrupa, ki je najpomembnejši
okoljski vzrok slabega zdravja. Problemi pa se pojavljajo tudi na področju kakovosti voda
in gospodarjenja z vodami. Med vzroki za pomanjkljivo izvajanje ukrepov najdemo
neučinkovito usklajevanje med upravnimi ravnmi, nezadostne zmogljivosti in
pomanjkanje znanja (Evropska komisija, 2017).
Okoljska politika EU temelji na previdnostnem načelu in načelih, da je treba delovati
preventivno, da mora povzročitelj okoljske škode to odpraviti in zanjo tudi plačati.
Previdnostno načelo lahko uporabimo, kadar ni znanstvene gotovosti glede domnevnih
tveganj posameznega ukrepa ali politike za zdravje ljudi ali za okolje. Na podlagi Direktive
o okoljski odgovornosti je bilo uvedeno tudi načelo odgovornosti povzročitelja, s katerim
naj bi preprečili ali odpravili okoljsko škodo za zaščitene vrste ter za naravne habitate,
vodo in tla. Če je bila škoda že povzročena, pa morajo sprejeti ustrezne ukrepe za njeno
odpravo in plačati stroške teh ukrepov (Ohliger, 2018). Evropska komisija je pregled
izvajanja okoljske politike začela maja 2016. Gre predvsem za preverjanje ustreznosti
glede obveznosti in poročanja v okviru veljavne zakonodaje EU. Leta 1990 je bila
ustanovljena tudi Evropska agencija s sedežem na Danskem in naj bi podpirala razvoj,
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izvajanje in ocenjevanje okoljske politike ter obveščala širšo javnost o okoljskih zadevah.
Pomembno vlogo pri oblikovanju okoljske zakonodaje ima tudi Evropski parlament. V
svojem trenutnem mandatu je pozval k večji varnosti za naložbe, ki podpirajo okoljsko
politiko, in k prizadevanju proti podnebnim spremembam (Ohliger, 2018).
Pomembna tematika v okoljski politiki je tudi jedrska energija. Pri nas v Sloveniji imamo
jedrsko elektrarno, ki obratuje v Krškem. Jedrska energija med obratovanjem ne povzroča
izpustov ogljikovega dioksida, kar jo umešča med nizkoogljične vire. Prav tako jedrska
energija zagotavlja zanesljivo oskrbo z električno energijo, ker obratuje ne glede na
vremenske razmere in druge dejavnike (Gen, 2017). Čeprav ima jedrska energija nekaj
prednosti, ne moremo zanemariti dejstva, da so njen produkt radioaktivni odpadki, ki so
škodljivi za zdravje ljudi in slabo vplivajo na okolje. Prav tako nesreča iz leta 1986, ki se je
zgodila v Černobilu, ko je razneslo reaktor elektrarne, in pa ne toliko nazaj nesreča v
Fukušimi marca 2011 po močnem potresu postavljata varnost jedrskih elektrarn pod
vprašaj. Nemčija na primer do leta 2022 načrtuje ustavitev obratovanja vseh jedrskih
elektrarn, lani jih je obratovalo le še osem (Morris & Peht, 2012).
Okoljski problem ima veliko razsežnosti, ki so povezane z neizogibnim dejstvom, da so
človeška bitja biološki subjekti, odvisni od omejenega števila virov za preživetje. Ker
prebivalstvo še naprej raste, s tem raste tudi stres o omejenem naravnem sistemu in virih.
Še naprej pa narašča tudi naša sposobnost uporabe informacij in tehnologije za razširitev
zmogljivosti planeta (Cohen, 2014). Okoljska politika tako igra zelo pomembno vlogo pri
iskanju rešitev tudi pri podnebnih spremembah in pri spodbujanju uporabe obnovljivih
virov.

2.3 OKOLJSKA POLITIKA V SLOVENIJI
V Sloveniji različne vrste onesnaževanja predstavljajo stalne težave. Kakovost zraka se je v
preteklih letih sicer izboljšala, prav tako je narasla tudi osveščenost prebivalstva. Zaradi
industrije je še vedno kritično območje Koroške in Zasavja, pa tudi iz številnih industrij se v
vodo in podtalnico iztekajo škodljive kemikalije (Gottfried, 2005). V skladu s standardi EU
je večina slovenskih površinskih voda (94 %) v dobrem stanju, le nekaj več kot tretjina jih
ima ekološke težave. Slovenija je kot članica EU dolžna izpolnjevati evropske standarde v
zvezi s pridobivanjem čiste energije, ohranjanjem voda in ravnanjem z odpadki.
Pomemben korak je dosegla z gradnjo čistilnih naprav za komunalne odpadne vode,
čeprav jih ima trenutno le polovica državljanov (Plut-Pregelj, Kranjc & Rogel, 2018, str.
178).
Za izpolnitev obveznosti zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov (TGP) po Kjotskem
protokolu je Slovenija sprejela vrsto ukrepov, ki so zapisani v Operativnem programu
zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (OP TGP) do leta 2012. Nanašajo se na sektorje,
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ki niso vključeni v sistem Skupnosti za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih
plinov. Na podlagi ocene, da se OP TGP ni izvajal v zadostni meri, predvsem ukrepi v
sektorju prometa, je bil leta 2009 sprejet revidiran Operativni program zmanjševanja
emisij toplogrednih plinov do leta 2012. Cilj Slovenije do leta 2020 in izvedbeni načrt
ukrepov za zmanjševanje emisij TGP po Odločbi 2009/406/ES pa opredeljuje OP TGP do
leta 2020 (GZS, 2018).
Slovenija je prav tako podpisnica Aarhuške konvencije, ki je začela veljati leta 2001.
Konvencija je skupaj s Protokolom o registrih izpustov in prenosov onesnaževal eden od
dveh pravno zavezujočih mednarodnih instrumentov, s katerima se uveljavlja in izvaja
načelo 10 Deklaracije iz Ria o okolju in razvoju (Svet EU, 2017). Slovenija pa je imela s
sprejemanjem in ratifikacijo Aarhuške konvencije kar nekaj težav. Lukšič v zvezi s tem
poudarja: »Minimalni pomiki so veliko bolj razumljivi, če vemo, da v Sloveniji prevladuje
prepričanje, da vstop organizirane okoljske javnosti v komunikacijske in odločevalske
procese, ki potekajo v različnih političnih arenah, pomeni prej vključevanje novega
nepotrebnega akterja, ki utegne s svojimi pogledi le še bolj zaustavljati in zapletati proces
odločanja, kot pa da je javnost pomemben nosilec spoznanj, ki ne smejo umanjkati pri
oblikovanju okoljske politike, pri izdelovanju načrtov, pri pisanju normativnih aktov in tudi
pri sprejemanju povsem konkretnih odločitev, ki vplivajo na okolje« (Lukšič, 2005, str.
106). Julija 2010 je začel za Republiko Slovenijo veljati Protokol o registrih izpustov in
prenosov onesnaževal, sestavljen v Kijevu 21. maja 2003 (Uradni List RS, št. 11,2010).
Namen tega protokola je omogočiti širši dostop javnosti do informacij z oblikovanjem
usklajenih in celovitih registrov izpustov in prenosov onesnaževal (RIPO) na državni ravni v
skladu s tem protokolom, ki bodo omogočili sodelovanje javnosti pri odločanju o okoljskih
zadevah in prispevali k preprečevanju in zmanjševanju onesnaževanja okolja (Uradni List
RS, MP št. 1/10, 2010).
Eden od ključnih akterjev okoljske politike v Sloveniji je Ministrstvo za okolje in prostor (v
nadaljevanju MOP). MOP si prizadeva zagotavljati ustrezno in zdravo okolje za vse
prebivalce Republike Slovenije ter hkrati za trajnostni razvoj, ki temelji na smotrni in
varčni uporabi naravnih virov (MOP, 2018). Velik pomen pri trajnostni politiki se pripisuje
pluralnosti življenjskih slogov in kakovosti življenja. Pri trajnostni politiki gre predvsem za
razvoj gospodarstva, in sicer za takšno obliko gospodarjenja in rabo regionalnih
potencialov, kjer se ti potenciali ohranjajo in potencialni ekološki dejavniki niso ogroženi
(Nared, 2007, str. 35).
Pomembno vlogo imajo tudi organi v sestavi MOP (2018):
− Agencija RS za okolje, spremlja stanje okolja, spremlja in napoveduje naravne
pojave in na podlagi domače in evropske zakonodaje s področja okolja skrbi za
varovanje okolja (Agencija RS, 2018).
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− Uprava RS za jedrsko varnost opravlja strokovne, upravne in nadzorne naloge na
področjih sevalne in jedrske varnosti ter spremlja stanje radioaktivnosti okolja
(URSJV, 2018).
− Inšpektorat RS za okolje in prostor izvaja inšpekcijski nadzor nad izvajanjem
predpisov s področja, kot so kakovost zraka, varstvo in ohranjane narave, ravnanje
z odpadki in graditve objektov (IOP, 2018).
− Geodetska uprava RS opravlja naloge, ki obsegajo vzpostavitev, vodenje in
vzdrževanje zbirk podatkov na področju osnovnega geodetskega sistema,
nepremičnin, državne meje, prostorskih enot in hišnih številk ter topografskega in
kartografskega sistema (GU, 2018).
Med akterje okoljske politike v Sloveniji štejemo tudi Vlado RS, ki Državnemu zboru RS
predlaga v sprejetje zakone, državni proračun, nacionalne programe in druge akte tudi s
področja okoljske politike. V okviru državnega zbora je ustanovljen odbor za
infrastrukturo, okolje in prostor, ki obravnava predloge zakonov in druge akte, ki se med
drugim nanašajo tudi na učinkovito rabo energije, obnovljive vire energije, jedrsko
varnost, varstvo okolja, podnebne spremembe in celotno presojo vplivov na okolje
(Državni zbor, 2018). Leta 1999 je bil skupaj z Zakonom o ohranjanju narave ustanovljen
tudi Zavod RS za varstvo narave. Gre za strokovno organizacijo, ki opravlja javne službe s
področja ohranjanja narave na podlagi javnega pooblastila. Zavod si prizadeva za
ohranjanje narave in posebno pozornost namenja najbolj ogroženim vrstam. Prek
naravovarstvenih smernic pomembno vpliva na načrtovanje in urejanje prostora ter rabo
naravnih dobrin. Pripravlja pa tudi strokovne podlage s področja ohranjanja narave za
resorno ministrstvo in ostale državne institucije (Zavod RS za varstvo narave, 2015).
Skladno z zahtevami Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih
virov ima Slovenija zastavljen nacionalni cilj doseči najmanj 25 % delež obnovljivih virov
energije (OVE) v končni bruto uporabi energije do leta 2020. Skladno z nacionalnim
akcijskim načrtom so za leto 2020 določeni tudi sektorski ciljni deleži OVE v bruto končni
rabi energije (MZI, 2017).
Tabela 3: Sektorski ciljni deleži OVE
Sektor

Delež OVE

Ogrevanje in hlajenje

30,8 %

Električna energija

39,3 %

Promet

10,5 %
Vir: MZI (2018)

Slovenija je znana po zelo raznolikem in bogatem okolju. Ima največji delež kopnega, ki ga
zajema Natura 2000, in je ena od najbolj gozdnatih držav v EU (Evropska komisija, 2017).
Omrežje Natura 2000 tvorita dve direktivi, in sicer Direktiva o pticah, ki je bila sprejeta
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leta 1979, in Direktiva o habitatih, ki je bila sprejeta leta 1992. Cilj omrežja Natura 2000 je
varovanje najbolj ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v Evropi. Slovenija je prva območja
Natura 2000 razglasila leta 2004, ko je vstopila v EU. Kar 37 % površine danes spada v
območje Natura 2000 (Nose Marolt, 2015).
Med glavnimi izzivi Slovenije pri izvajanju okoljskih politik in prava EU so (Evropska
komisija, 2017):
− racionalizacija pravnega okvira z načrtovanjem in okoljskimi presojami,
− ohranjanje obsežnega omrežja Natura 2000,
− dajanje prednosti naložbam v zvezi z odpadno vodo.
Evropska komisija kot glavne priložnosti navaja (Evropska komisija, 2017):
− nadaljnje napredovanje pri ravnanju z odpadki,
− pospeševanje prehoda na krožno gospodarstvo,
− širjenje znanja in ustvarjanja priložnosti med malimi in srednje velikimi podjetji.
Slovenija je najuspešnejša država EU-13 (Slovenija spada med 13 držav, ki so se od leta
2004 na novo pridružile EU) pri recikliranju občinskih odpadkov z najsodobnejšim centrom
za regijsko ravnanje z odpadki v Ljubljani. V letu 2015 je Slovenija sprejela okvirni program
za prehod na zeleno gospodarstvo. Ukrepi zajemajo devet področij: trajnostno upravljanje
virov, zelena rast, zelena delovna mesta, zeleni izdelki ali storitve, zelena proračunska
reforma, trajnostni urbani razvoj, zeleni javni sektor, zeleno gospodarstvo ter zelene
prakse v kmetijstvu (Evropska komisija, 2017). V novembru 2017 so dnevne ravni delcev
PM10 po navajanju ARSO kar na 12 merilnih mestih presegle mejno dnevno vrednost.
Onesnažen zrak predstavlja tveganje za zdravje in počutje ljudi, ekosisteme in slabo vpliva
na infrastrukturo ter stavbe. Ocenjevanje kakovosti zraka v Sloveniji izvaja ARSO in
podatke sproti objavlja na spletu. Slovenija se glede delcev uvršča med države EU z bolj
onesnaženim zrakom. Ti so predvsem posledica močno razširjene uporabe lesa v
zastarelih kurilnih napravah gospodinjstev. Na dodatno povišane ravni delcev v zraku pa
vplivajo tudi neugodne vremenske razmere v slabo prevetrenih kotlinah in dolinah
celinskega dela Slovenije (ARSO, 2017, str. 83).

19

Slika 1: Neto proizvodnja električne energije v Sloveniji

Neto proizvodnja električne energije v
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Kot je razvidno iz slike 1, je pri nas največ električne energije, in sicer kar 36 %, jedrske.
Sledita termalna in hidroenergija, na zadnjem mestu s samo 1 % pa je solarna energija.
Vetrne energije na sliki niti ne zasledimo.

2.4 OKOLJSKA POLITIKA V NEMČIJI
Nemčija velja za pionirko pri razvoju obnovljivih virov energije. Slednje pa za Nemčijo v
začetku 70. let prejšnjega stoletja ni veljalo, saj ni bila med prvimi (ZDA, Švedska,
Združeno kraljestvo in Japonska) v začetni fazi okoljske politike, sprejela pa je številne
pristope drugih držav. Nemčija je svoj prvi okoljevarstveni program sprejela leta 1971
(Jaggard, 2007, str. 94). Njen položaj se je od takrat bistveno spremenil in Nemčija je
postala pionir ter zgled na različnih področjih politik, vključno z okoljsko. Leta 2011 se je
kot prva industrijska država odrekla jedrski energiji. Vlada je dejavna na področju
varovanja okolja, podnebju prijaznih razvojnih strategij in energetskih partnerstev na
svetovni ravni. Sekretariat, ki podpira delovanje Okvirne konvencije Združenih narodov o
spremembi podnebja, ima sedež v Bonnu. Na pozitivno smer v zvezi s preprečevanjem
onesnaževanja zraka in vode pa kažejo tudi okoljski kazalniki, saj so se v zadnjih letih
zmanjšale številne emisije. Emisije toplogrednih plinov iz cestnega prometa se od leta
1990 zmanjšujejo, čeprav se je promet znatno povečal in so zdaj celo pod ravnjo iz leta
1990. Nedotaknjeno okolje – čisto okolje, čiste vode, raznolika narava – so predpogoj za
visoko kakovost življenja. Od leta 1994 je varstvo okolja v temeljnem zakonu zapisano kot
državni cilj (BMWi, 2018).
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Zakon o obnovljivih virih energije (EEG) je tržni spodbujevalni program za spodbujanje
uporabe obnovljivih virov energije, šteje kot gonilna sila vzpona v podnebju prijaznih
energetskih virov. Po sprejetju Zakona o obnovljivih virih je prišlo v Nemčiji do popolnega
zelenega gospodarskega preobrata. Sektor obnovljive energije se je povečal s 30.000
delovnih mest v letu 1998 na 380.000 delovnih mest v letu 2013. To je postavilo industrijo
obnovljivih virov energije takoj za avtomobilsko industrijo, ki je eden od glavnih stebrov
nemškega gospodarstva (Maegard, Krenz & Palz, 2013).
Zakon o obnovljivih virih energije iz leta 2017 prinaša spremembo načina financiranja
obnovljivih virov energije. Stopnja plačil za električno energijo je zdaj določena z
dražbami. Ideja je, da bodo dražbe odprte za več različnih operatorjev – od velikih podjetij
do energetskih podjetij državljanov (BMWi, 2018).
Evropska komisija kot glavne izzive Nemčije navaja:
− izboljšanje kakovosti zraka, ki bi lahko znatno prispevala k izboljšanju zdravja in
kakovosti življenja državljanov,
− obravnavanje onesnaženosti vode, zlasti z nitrati, za izboljšanje kakovosti
podtalnice in kakovosti vode v Baltskem in Severnem morju,
− dokončati postopek imenovanja za posebna območja ter jasno opredeliti cilje in
ukrepe za ohranjanje območja in zagotoviti ustrezne vire.
Nemčija je zvezna dežela, razdeljena na 16 pokrajin, zato so naloge in odgovornosti
razdeljene horizontalno med političnimi enotami, kar velja tudi za okoljsko politiko. Na
državni ravni zvezni parlament in vlada sprejemata zakone, ki jih potem zvezne dežele na
lokalni ravni izvajajo. Nemške zvezne dežele uživajo visoko stopnjo avtonomije. Imajo
lastne ustave in vladne organe, temeljni zakon pa jim daje pravico do sprejemanja
zakonov. Prav tako upravljajo svoje lastne finance in imajo možnost vplivanja na
nacionalno politiko prek parlamenta zvezne dežele (Gabriel, Keil & Kerrouche, 2012, str.
63). Kakovost okoljske politike na lokalni ravni je odvisna od stopnje zavesti o okolju, ki ga
imajo upravitelji in državljani, gospodarske strukture in finančnega položaja lokalne
oblasti (Desai, 2002, str. 166).
Najnižja stopnja v strukturi države so občine, ki delujejo znotraj zveznih pokrajin in so prav
tako neodvisne. Med pristojnostmi lokalnih oblasti so tudi nekatera področja, ki so tesno
povezana z okoljskimi vprašanji, kot so zbiranje odpadkov, oskrba z energijo in vodo, z
javnim prevozom in številnimi drugimi nalogami, zlasti ustanavljanje razvojnih načrtov.
Osrednjo vlogo na zvezni ravni igra zvezno ministrstvo za okolje. Njegova glavna naloga je
priprava predpisov na področju politike, tesno sodelovanje z vlado in parlamentom ter
spodbujanje določenih projektov na področju okolja. Zvezno ministrstvo za okolje
predstavlja Nemčijo na mednarodni ravni in ima poleg tega nalogo komuniciranja z
državljani. S svojim delovanjem želi na področju medijev in odnosov z javnostmi
21

spodbujati svojo družbeno sprejemljivost. V okviru ministrstva deluje 5 zveznih uradov,
med katerimi sta tudi zvezna agencija za okolje in zvezna agencija za varstvo narave. Na
vseh ravneh na okoljsko politiko vplivajo tudi nedržavni akterji. Med najbolj znanimi in
dejavnimi v Nemčiji so zveze za varstvo okolja in narave Nemčije, Zveza za ohranjanje
narave, Greenpeace in Svetovni sklad za naravo (BMU, 2017).
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3

POLITIČNA PARTICIPACIJA

3.1 OPREDELITEV POJMA
Javna participacija je ena od oblik sodelovanja oz. udeleževanja javnosti, ki uporabnikom
omogoča, da izrazijo svoja mnenja, dajejo pobude in aktivno sodelujejo pri sprejemanju
odločitev posameznih akterjev. Je mehanizem, ki spodbuja sodelovanje vseh, ki so
povezani z odločitvijo ali jih ta zanima, pri oblikovanju in sprejemanju odločitev, pa naj gre
za strategije razvoja, zakone ali pravilnike. Mehanizem sloni na spoznanju, da imajo vsi, na
katere se odločitev nanaša, pravico biti informirani in vključeni v odločanje (Forbici,
Divjak, Kronegger & Škrl Marega, 2015, str. 12).
Na področju okolja in narave igra sodelovanje javnosti še toliko bolj pomembno vlogo, saj
se ne moreta zagovarjati sama, temveč so potrebni zagovorniki. To so v našem primeru
državljani in njihova združenja, kot so na primer naravovarstvene nevladne organizacije.
Za sodelovanje javnosti v postopkih je pomembno tudi poznavanje orodij za kakovostno
upravljanje skupinskih procesov (MOPE, 2014).
Različni avtorji različno opredeljujejo pojem participacije. Lestvica, ki jo je sestavila
Elisabeth Roche (1997), je sestavljena iz petih stopenj in prehaja od moči posameznika do
moči skupnosti. Sherry Arnstein (1969) deli participacijo nekoliko drugače, in sicer na
manipulacijo in terapijo, kjer participacija sploh ne obstaja, konzultacije, informiranje in
spravo, kjer obstaja navidezna participacija, in na partnerstvo, delegiranje moči, javno
kontrolo, kjer imamo participacijo. Wiedmann in Femers (1993) sta oblikovala lestvico
šestih stopenj. Na dnu se nahajata: »javnost ima pravico vedeti« in »informiranje
javnosti«, sledita jima »javnost ima pravico do pritožbe«, »javnost sodeluje pri
ocenjevanju tveganja in predlaganju rešitev«. Zadnja stopnja je »javnost soodloča o
končni odločitvi« (Bizjak, 2012). Lestvica torej temelji na količini podatkov, ki jih imajo
udeleženci. Bolj kot smo informirani, boljši vpogled imamo v celotno dogajanje in lažje
sodelujemo pri oblikovanju določenega projekta ali politike.
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Slika 2: Participativna lestvica
Informacije

več
Javnost soodloča o končni
odločitvi.
Javnost sodeluje pri
ocenjevanju tveganja in
predlaganju rešitev.
Javnost sodeluje pri
določanju interesa, akterjev
in vsebine.
Javnost ima pravico do
pritožbe.
Informiranje javnosti.

Javnost ima pravico vedeti.
manj
Vir: Bizjak (2012)

Pozitivni učinki participacije so naslednji (Forbici, Divjak, Kronegger & Škrl Marega, 2015,
str. 13):
− boljši in širši vpogled v prakso in bolj pretehtane rešitve,
− potrditev potrebe po predpisu,
− vnaprejšnja identifikacija pasti in nenamernih posledic predpisa,
− hitrejša in lažja implementacija,
− odprava sporov v zgodnji fazi,
− večja legitimnost odločitev in zaupanje javnosti v javno upravo.
Potencialni pomisleki glede vključevanja javnosti so:
− večja poraba finančnih sredstev in večja administrativna obremenitev,
− večja delovna obremenitev pripravljavcev predpisov,
− podaljšanje časa priprave predpisa,
− previsoka pričakovanja deležnikov,
− prevelik vpliv partikularnih interesov, ki jih zastopajo nekateri deležniki.
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Poleg vseh koristi, ki sem jih naštela zgoraj, pa velja omeniti tudi nekaj problemov, ki
vplivajo na kakovost participacije. Velikokrat se torej zgodi, da prebivalstvo ni dovolj
dobro oz. dovolj zgodaj obveščeno ali pa so zasedanja večinoma v večjih mestih, do
katerih nimajo vsi dostopa. Prav tako je precej neprimerno, če se takšna srečanja odvijajo
v času ur, ko imajo ljudje največ dela doma. Pozorni moramo biti tudi na jezik, ki se
uporablja, saj so lahko določene tematike za udeležence precej nejasne in preveč
kompleksne. Prav tako več participacije ne pomeni nujno njene kakovosti. Slaba
participacija oblikuje in privede do nezaupanja, izgube časa in denarja, ki lahko resno
ogrozi prihodnje poskuse javnega sodelovanja. Participacija mora potekati s
spoštovanjem do udeležencev. Gorivo za participacijo je namreč čas ljudi (Interpeace,
2015).
Temeljne podlage vključevanja javnosti v Sloveniji so (Mežnarič, Rep & Zupan, 2008):
− Ustava Republike Slovenije,
− Zakon o dostopu do informacij javnega značaja,
− Uredba o posredovanju in ponovni uporabi informacij javnega značaja,
− Poslovnik Vlade RS,
− Metodologija za izpolnjevanje in spremljanje Izjave o odpravi administrativnih ovir
in sodelovanju zainteresirane javnosti.
Informacija sama po sebi je ključnega pomena za uspešen izid participacije. Za
prebivalstvo je predvsem težko razumeti znanstvene in kompleksne informacije. Čeprav
proces vsakemu udeležencu omogoča enake informacije, še ne pomeni, da imajo vsi
enako predhodno znanje. Prav tako zlahka pride do konflikta interesov na strani obeh
akterjev. Pomembna je torej dobra informiranost prebivalstva, kajti le tako se lahko
aktivno vključujejo v procese. Interesi udeležencev so različni in so odvisni od kulture,
okoljskega problema, zgodovinskih vplivov in drugih dejavnikov. Za vključevanje javnosti
poznamo več metod, to, katero bomo uporabili, pa je odvisno od števila udeležencev,
časa, ki nam je na voljo, in od vsebine participacije.
Leta 2009 se je na Danskem, natančneje v glavnem mestu Kopenhagen, odvijalo srečanje
na pobudo Danskega tehnološkega sveta, kjer so hoteli zbrati in analizirati mnenja
sodelujočih na temo globalnega segrevanja. Srečanja se je udeležilo 38 držav, vsaka s
približno 100 informiranimi prebivalci. Sodelujoči so bili razdeljeni v skupine, v katerih so
potekale diskusije. Vsem so bile razdeljene brošure o tematiki, prav tako pa so vsem
predvajali videoposnetek na enako temo. Rezultati so pokazali, da je bil dialog med
udeleženci uspešen, saj jih je kar 85 % menilo, da so informacije ostalih zelo uporabne.
Prav tako je bila velika večina po prejemu brošure bolj samozavestna, kar zadeva znanje o
globalnem segrevanju. V prvem krogu, pred udeležbo na konferenci, so bili udeleženci
vprašani o tem, ali menijo, da so dobro informirani o klimatskih spremembah in o njihovih
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posledicah. Samo 38 % udeležencev je odgovorilo, da vedo zadosti o tej tematiki. Dva
meseca po dogodku so udeležencem postavili isto vprašanje in kar 88 % jih je odgovorilo,
da so zelo dobro informirani. Na participatorni proces lahko gledamo kot na kolektivno
učenje, saj morajo udeleženci sprejeti odločitev o socioekološkem problemu (Gudowsky &
Bechtold, 2013).
Poznamo enosmerni in dvosmerni tok informacij (slika 3).
Slika 3: Tok informacij

Enosmerni tok

Dialog

Diskusija

Dvosmerni tok
Vir: Gudowsky & Bechtold (2013)

Informiranje prispeva k notranji legitimnosti procesov, ki se ukvarjajo s kompleksnimi
temami. Količina informacij, ki bo na voljo udeležencem pri participaciji, je odvisna od
teme in individualnega ozadja oz. znanja posameznika. Zavedati se je treba, da čeprav je
ljudem na voljo enaka količina informacij in so bile te posredovane na enak način, še ne
pomeni, da ima vsak med njimi tudi enak obseg informacij na koncu procesa. To dejstvo
izhaja iz dejavnikov, kot so: motivacija, predhodno znanje in način predstavitve
(Gudowsky & Bechtold, 2013).
Pomembno je, da se načrtovalci projektov in tudi država zavzemajo za to, da je ljudem na
voljo čim več informacij, da se upošteva tudi starejše občane, ki mogoče nimajo dostopa
do interneta ali tega ne znajo toliko uporabljati, da bi prišli do podatkov. Prav tako se
vsakdo ne more udeležiti sestankov ali organiziranih srečanj, ker so ta po navadi v večjih
mestih in se ne odvijajo neposredno v bližini kraja. Po mojem mnenju je raziskava
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Wwviews dober primer in bi lahko podoben sistem uporabili tudi pri vključevanju javnosti,
ko gre za različne projekte, vendar v manjšem obsegu.
Beckley in drugi (2006, str. 27) predlagajo uporabo okvira za klasifikacijo različnih tehnik
oziroma pripomočkov (orodij) za vključevanje javnosti. Ta klasificira pripomočke kot
posredne in neposredne ter jih potem naprej deli na orodja, primerna za velike ali male
skupine. Posredni pripomočki so npr. referendumi, raziskave. Med neposredne pa
spadajo fokusne skupine, delavnice, okrogle mize, odprte hiše in javna zaslišanja.
V tabeli 4 je prikazanih nekaj metod participacije javnosti.
Tabela 4: Metode participacije javnosti
Tip

Opis

Strošek

Sestanek

Večinoma so potrebni govorci.
Namen je informirati in
izobraziti udeležence;

Zelo nizki stroški.

večinoma organizirano za
manjše število ljudi.
Razstava

Tiskan informativni material

Internetne strani

Mediji

Časopisi

Razprava

Razstave na javnih mestih,
kjer je velik pretok ljudi.

Razstavni eksponat je drag,
vendar ga lahko večkrat
uporabimo.

Brošure, letaki, časopisi.
Pomembno je, da je besedilo
kratko in enostavno. Vizualno
mora biti zanimivo, vendar ne
sme dajati vtisa poceni
prodajnega materiala.

Stroški tiskanega info.
materiala so visoki. Kot
alternativa za nizke stroške
lahko danes te oblikujemo in
pošljemo elektronsko.

Ponujajo informacije in
povezave do drugih
pomembnih organizacij,
doseže velik obseg ljudi.

Izdelava dobre internetne
strani je lahko draga, vendar
pa so stroški vzdrževanja
minimalni.

Mediji prenesejo informacijo v
kratkem času velikemu številu
ljudi; zelo primerno za velike
projekte.

Nizki stroški

Učinkovit način informiranja

Proizvodnja, tiskanje in stroški

ljudi, ki so najbolj
zainteresirani.

pošiljanja so veliki.

Organizirana skupina za
debato o določeni tematiki,
predvsem za manjše število
udeležencev.
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Minimalni stroški.

Vir: povzeto po IAP2 (2006)

Včasih pri participaciji naletimo tudi na odpor prebivalstva do aktivnega sodelovanja pri
oblikovanju politik. Nekateri od razlogov za to so (Interpeace, 2015, str. 4):
− določeni ljudje nimajo interesa v tej smeri; osredotočeni so na svoje dnevne
potrebe,
− določeni ljudje ne razumejo problema, na podlagi danih informacij ne zmorejo
oblikovati strokovnega mnenja in/ali je tehnična kompleksnost prezahtevna za
razumeti,
− pristopi participacije zahtevajo veliko časa,
− pristopi zahtevajo denar.

3.2 PARADOKS PARTICIPACIJE JAVNOSTI
Načrtovalci projektov so ugotovili, da je participacija v zgodnji fazi ključna za preprečitev
nadaljnjih družbenih konfliktov. Prav tako načrtovalci sicer obveščajo javnost o poteku
stopenj dela in ji tudi dovolijo sodelovati, vendar le med javno razgrnitvijo že pripravljenih
prostorskih dokumentov. Različne javnosti zato vse bolj zahtevajo, da so del celotnega
procesa načrtovanja, da imajo besedo že v začetku procesa in tudi med procesom ter na
koncu, pri izbiranju končnih rešitev (Bizjak, 2012, str. 37). Problem pa nastane, ker veliko
ljudi izkaže interes prepozno, ko je proces že v končni fazi. Na tej stopnji je težko karkoli
spremeniti, saj je bila večina odločitev že sprejetih. V začetni fazi, ko do odločitev še ni
prišlo in ni še nič konkretno, je veliko več prostora za vpliv na proces. Prebivalstvo pa je v
začetni fazi procesa zelo težko motivirati. Ko se je proces načrtovanja ravnokar začel, je
veliko elementov še nejasnih ali pa podatki o načrtovanju še niso javno dostopni in ljudje
morda ne spoznajo, da se jih bo v kasnejših fazah projekt le zadeval. Tako se potem v
fazah, ki sledijo, zastavljajo vprašanja in odpirajo diskusije, ki pa so že potekale v prvi fazi
(Haenlein & El Alaoui, 2015, str. 12).

28

Slika 4: Paradoks participacije javnosti
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Vir: Germanwatch (2015)

3.3 NAČELO TRANSPARENTNOSTI
Na podlagi načela o transparentnosti delovanja javnega sektorja so javni uradniki, javni
uslužbenci, direktorji podjetij in organizacij v javni lasti ter člani odborov zavezani k
vidnemu, predvidljivemu in razumljivemu poslovanju, da bi spodbujali participacijo in
odgovornost ter omogočili tretjim osebam lažje dojemanje njihovih dejanj. Načelo
transparentnosti velja tudi za zasebni sektor, vendar bolj ohlapno in manj formalno kot za
javni sektor. Zaželeno je, da tudi zasebna podjetja poslujejo čim bolj pred očmi javnosti
(Transparency International Slovenia, 2018).
Tri najpomembnejše točke transparentnosti so (BWE, 2018):
− politiki in organi morajo dovolj zgodaj informirati prebivalstvo v okolici o tem,
katera področja so primerna za morebitno gradnjo vetrnic,
− odgovorni organi morajo razložiti, kako so bila ta območja izbrana v skladu z merili
ohranjanja narave in pokrajine,
− podjetja, ki so zadolžena za gradnjo vetrnega parka, naj dovolj zgodaj informirajo
prebivalce o potencialnem videzu vetrnega parka. Tudi če obstajajo močna
navzkrižja posameznikov, morajo iti neposredno v skupnost, odgovarjati na
vprašanja, informirati in predvsem skrbeti, da se vse državljane jemlje resno.
Vlada RS na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja stremi k
zagotavljanju ohranjanja obstoječe ravni transparentnosti javnega značaja.
Transparentnost delovanja organov javnega sektorja se odraža prek (MJU, 2017):
− možnosti spletnega dostopa javnosti do podatkov iz javnih evidenc,
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− proaktivnega razširjanja informacij s strani organov,
− sodelovanja javnosti pri sprejemanju predpisov,
− transparentnosti porabe javnih sredstev ter prizadevanja za integriteto in
preprečevanja korupcije,
− omogočanja dostopa do informacij javnega značaja na podlagi individualne
zahteve,
− omogočanja ponovne uporabe podatkov javnega sektorja prek spletne objave
zbirk podatkov v strojno berljivih formatih ali na podlagi individualne zahteve.
Ministrstvo za javno upravo je pristojno za urejanje prej omenjenega področja in opravlja
spodbujevalne in razvojne naloge z namenom transparentnega in odprtega delovanja
organov. Javnost seznanja o načinu in pogojih dostopa do informacij javnega značaja,
svetuje drugim organom v zvezi z uporabo določil Zakona o dostopu informacij javnega
značaja ter izvaja druge spodbujevalne in razvojne naloge (MJU, 2018).
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4

VETRNA ENERGIJA

4.1 TEMELJNA OPREDELITEV VETRNE ENERGIJE IN OBNOVLJIVIH VIROV
Naraščanje temperatur, topljenje ledu in posledično višanje morske gladine, ekstremni
vremenski pojavi in posledično prizadeto gospodarstvo, ekonomija, zdravstvo in
vsakdanje življenje ljudi. Vse to povezujemo s podnebnimi spremembami, za katere je v
veliki meri odgovorno neodgovorno ravnanje človeka predvsem zaradi naraščajočega
izkoriščanja fosilnih goriv. Zemeljska atmosfera je sestavljena iz več vrst plinov, ki jih lahko
z eno besedo imenujemo toplogredni plini. Pri toplogrednih plinih gre za to, da spustijo
sončevo toploto skozi atmosfero, jo potem ujamejo in je ne spustijo nazaj, torej ta ostane
ujeta na Zemlji. Med fosilna goriva uvrščamo premog, nafto in naravni plin. Problem s
fosilnimi gorivi je, da so zaloge omejene, trošimo jih veliko hitreje, kot ti nastajajo, in
samo izkoriščanje je drago. Kot dva zelo negativna učinka moramo omeniti onesnaževanje
podnebja in kisel dež, ki lahko povzroči škodo na rastlinah in pusti resne posledice na
gozdovih. Večina držav sveta se zavzema za zmanjšanje emisij, saj posledice čutimo že
danes, temperature pa bodo predvidoma naraščale še nekaj desetletij. Zelo pogosto lahko
zasledimo poročanja o orkanih, poplavah, ekstremnih vročinskih valih tudi na območjih, ki
v preteklosti niso bila nikoli prizadeta. Tako se večata tudi osveščenost prebivalstva in
želja po ukrepih, ki bi v prihodnje omogočali naši in prihodnjim generacijam živeti v
varnem in zdravem okolju. Velik poudarek se tako v zadnjih nekaj desetletjih daje
obnovljivim virom (Babuder in drugi, 2009). Obnovljiva energija je energija, pridobljena iz
naravno ponavljajočih se in stalnih tokov energije, ki se pojavljajo v okolju (Twidell, 2015).
Gre za čisto obliko pridobivanja energije, kjer škodljivi plini ne nastajajo. Med obnovljive
vire štejemo biomaso, vodno energijo, sončno energijo, biogorivo, biotermalno energijo
in vetrno energijo (Babuder in drugi, 2009).
Prednosti uporabe obnovljivih virov energije so (MIZ, 2017):
− ker so na voljo, lokalno zmanjšujejo odvisnost od uvoženih virov energije in
povečujejo energetsko varnost;
− industrija OVE kot eden najhitreje rastočih sektorjev spodbuja zaposlenost in
razvoj podeželja;
− v primerjavi s fosilnimi gorivi pri rabi energije iz OVE nastajajo manjše emisije
toplogrednih plinov, kar prinaša pozitivne učinke za kakovost okolja;
− okolju prijaznejše in učinkovitejše tehnologije rabe OVE privlačijo naložbe za
obnovo zastarelih tehnologij za pridobivanje energije;
− s povečevanjem uporabe postajajo OVE cenovno konkurenčni fosilnim gorivom;
− razpršenost in dostopnost OVE omogočata boljšo uskladitev energije z lokalnimi
potrebami.

31

Vetrna energija je drugi najhitreje rastoči vir električne energije na svetu. Poleg tega, da
nam veter omogoča čisto pridobivanje električne energije, nam razvoj in gradnja vetrnih
elektrarn odpirata tudi nova delovna mesta, vetrne elektrarne pa so danes z vidika
stroškov eden od najcenejših energetskih virov. Kot pove že pojem vetrna energija, to
pridobivamo iz vetra, ki mora pihati z vsaj 5 m/s, da vetrnice lahko obratujejo. Kako torej
pridobivamo električno energijo z vetrnicami? Vetrna elektrarna je sestavljena iz stebra,
ohišja, ki ga sestavljajo vetrne tribune z generatorji, transformatorske postaje in
daljnovoda, ki vetrno elektrarno povezuje s prenosnim omrežjem. Veter obrača lopatice
vetrnice, ki zavrtijo gred, ki je povezana z generatorjem, in ta nato proizvaja elektriko.
Vetrnice pretvarjajo kinetično energijo vetra v mehanično. Glede na postavitev glavne osi
vrtenja delimo vetrnice na horizontalne in vertikalne. Vetrne elektrarne so lahko
postavljene na kopnem, pa tudi na morju ali večjih jezerih, za katera je značilna stalnost
vetra (Vetrne elektrarne, 2018).
Vetrne elektrarne delimo glede na (Vetrne elektrarne, 2018):
− postavitev osi: vertikalna vetrna elektrarna, horizontalna vetrna elektrarna,
− način delovanje sile vetra na lopatice rotorja: elektrarne, ki delujejo po principu
aerodinamične sile dviga, in elektrarne, ki delujejo po principu aerodinamične sile
zračnega upora,
− vrsto obratovanja: vetrne turbine s konstantno in vetrne turbine s spremenljivo
hitrostjo vrtenja.
Slika 5: Vetrnica

Vir: Vetrne elektrarne (2018)
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4.2 ZAČETEK IN RAZVOJ
Začetki uporabe prvih vetrnih elektrarn segajo v pozna 70. leta, čeprav lahko zametke
vetrnih mlinov, ki so predhodniki vetrnic, zasledimo že 5.000 let pred našim štetjem ob
reki Nil. V začetku so mline na veter uporabljali za dovajanje vode za kmetije in ranče,
kasneje pa tudi za domove in industrijo (U.S. Department of Energy, 2018).
Kot že samo ime pove, se vetrna energija pridobiva iz vetra. Je čista oblika energije in ne
proizvaja nobenih škodljivih plinov, kot recimo neobnovljivi viri. Vetrna energija poleg
tega, da gre za čisto obliko pridobivanja energije, posledično prispeva k zmanjšanju
onesnaženja ozračja, učinku tople grede in ogljikovega dioksida v ozračju.
Prve vetrne elektrarne so bile zgrajene leta 1982 v Kaliforniji. Na začetku razvoja sta ZDA
in Danska vodili po številu zgrajenih vetrnih elektrarn, a že do leta 1990 je Evropa presegla
ZDA, potem ko je bilo zgrajeno veliko število vetrnih elektrarn v Nemčiji (Nelson, 2014,
str. 11).
Zelo pomembno vlogo pri razvoju te vrste pridobivanja električne energije je imela
Evropska zveza za vetrno energijo ali EWEA, ki je bila septembra 1982 ustanovljena v
Stockholmu. Istega leta je bila na Danskem postavljena ena od prvih vetrnic, in sicer z
močjo 22 KW. Zanimiv je tudi podatek, da je Danska 22. februarja lani proizvedla dovolj
vetrne energije za celotno električno oskrbo države (EWEA, 2017).
Leta 1984 se je v Hamburgu odvijala prva uradna Evropska konferenca o vetrni energiji.
Danska je s svojo lego in pogoji za razvoj vetrne energije na tem področju od začetka ena
od vodilnih držav. Že leta 1990 so postavili največjo vetrno elektrarno v Evropi, in sicer s
45 vetrnicami z močjo 300 kW, samo leto kasneje pa še prvo vetrno elektrarno na morju.
Junija 1992 v Riu de Janeiru je potekala prva konferenca Združenih narodov o okolju in
razvoju. Slovenija je kot članica OZN prav tako sodelovala na konferenci (MZZ, 2018).
Na konferenci se je prvič poudarila pomembnost zaščite okolja in participacije v okoljskih
politikah. V prvem členu je tako zapisano, da je človek središče trajnostnega razvoja in
ima pravico do zdravega in produktivnega življenja v harmoniji z naravo. Sprejeti so bili
standardi, ki so temelji večine okoljskih politik v posameznih državah. Prizadevanja, bolj
osredotočena na ogljikov dioksid, je začel svetovni forum v okviru Združenih narodov s
Konvencijo o podnebnih spremembah. Konvencija, podpisana leta 1992 s strani 150
držav, je stopila v veljavo marca 1994 (Karydis, 2012).
Naslednji v vrsti pomembnejših protokolov je Kjotski protokol, ki je bil leta 1997 sprejet
na Japonskem, v mestu Kjoto. V veljavo je stopil februarja 2005 z rusko ratifikacijo. Države
podpisnice so se zavezale k zmanjšanju emisij CO2 in ostalih toplogrednih plinov. Kjotski
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protokol je podpisalo kar 192 držav (Kardys, 2012), med drugim tudi Slovenija. Več o tem
v podpoglavju o vetrni energiji v Sloveniji.
Leto po sprejetju Kjotskega protokola, in sicer leta 1998, je na Danskem potekala
Aarhuška konvencija. Konvencija je stopila v veljavo leta 2001, k njej pa je pristopilo 47
članic iz Evrope in Srednje Azije. Gre za konvencijo o dostopu informacij, sodelovanju
javnosti pri odločanju in dostopu do varstva pravic v okoljskih zadevah. Tako države
podpisnice Aarhuške konvencije priznavajo, da ima vsaka oseba pravico živeti v okolju,
primernem za njeno zdravje in blaginjo, in dolžnost, da sama skupaj z drugimi varuje in
izboljšuje okolje za sedanje in prihodnje generacije. Prav tako vsaka pogodbenica v skladu
z določbami konvencije zagotavlja pravico dostopa do informacij, do udeležbe javnosti pri
odločanju in dostopa do pravnega varstva v okoljskih politikah. Vsaka država podpisnica
mora v okviru notranje zakonodaje zagotoviti, da je način, na katerega dajejo organi
oblasti okoljske informacije na razpolago javnosti, pregleden in da so okoljske informacije
učinkovito dostopne, in sicer tako, da: a) zagotovi, da je javnost dovolj obveščena o vrsti
in obsegu okoljskih informacij, b) vzpostavi in vzdržuje praktično ureditev tako, da poskrbi
za javno dostopne sezname, registre ali zbirke podatkov, zahteva od svojih uradnikov, da
pomagajo javnosti pri iskanju dostopa do informacij po tej konvenciji, ter določi točke za
stike, c) zagotovi, da je dostop do okoljskih informacij iz seznamov, registrov ali zbirk
podatkov brezplačen (Uradni list RS, št. 62,2004).
Oktobra 2014 so se vodilni EU sestali in sprejeli nove cilje glede podnebja in energije do
leta 2030 (Evropska komisija, 2017).
Cilji vključujejo:
− zmanjšanje emisij toplogrednih plinov za vsaj 40 % glede na leto 1990,
− najmanj 27 % pridobljene energije iz obnovljivih virov,
− najmanj 27 % izboljšanje energetske učinkovitosti.
Vetrna industrija je leta 2016 v Evropi prispevala 36 milijard EUR v BDP EU in omogoča
okoli 263.000 delovnih mest. To so glavne ugotovitve revizijske hiše Deloitte. V poročilu je
prikazano, kako vetrna energija ustvarja vrednost celotnemu širšemu gospodarstvu.
Vetrne elektrarne prinašajo koristi tudi skupnosti, ne glede na to, ali prek lokalnih
državljanov delijo prihodke prek lastništva skupnosti ali pa upravljalcev, ki plačujejo davke
mestnim oziroma okrožnim oblastem (GIZ, 2018).
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Slika 6 prikazuje proizvodnjo električne energije v Evropi.
Slika 6: Proizvodnja električne energije v EU
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Slika 6 prikazuje, da vetrna energija še zmeraj predstavlja dokaj majhen delež v celotni
produkciji električne energije. Največ elektrike še zmeraj pridobivamo iz nuklearne
energije in vnetljivih plinov, kar predstavlja več kot polovico pridobljene električne
energije. Podatek je sicer iz leta 2016, vendar je delež vetrne energije in nasploh
obnovljivih virov dokaj majhen.
Države EU in po svetu so v zadnjih desetletjih naredile velik korak na področju klimatskih
sprememb, vendar pa bo treba, če želimo globalno segrevanje obdržati pod 2 stopinji do
leta 2020, drastično zmanjšati izpuste. Vsekakor je pomembno, da se ljudi še bolj aktivno
osvešča o globalnih podnebnih spremembah in da se jih mogoče s subvencijami ali
solastništvom spodbuja tudi h gradnji manjših vetrnih in solarnih naprav.

4.3 RAZVOJ VETRNE ENERGIJE V SLOVENIJI
V Sloveniji z gradnjo vetrnih elektrarn zaostajamo za ostalimi evropskimi državami.
Postavljenih je sicer nekaj manjših vetrnic, vendar predvsem za osebne namene. Zaenkrat
imamo postavljeni dve večji vetrnici, in sicer eno v Dolenji vasi in drugo ob vznožju
Nanosa. Problem je predvsem pri pridobivanju dovoljenj in pa s preveč obsežno
dokumentacijo. Slovenija je znana po svoji naravi in pestrosti živalskega in rastlinskega
sveta, zato je še toliko težje najti primerno mesto za postavitev vetrnih elektrarn, vendar
pa to ni nemogoče.
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Vsem je znan projekt Volovja reber. Gre za 10 let trajajoč primer, ki se je začel leta 2003,
končna odločitev pa je bila sprejeta šele leta 2013. Vlagatelj Elektro Primorska, d. o. o., je
ves čas tesno sodeloval z Občino Ilirska Bistrica, ki je leta 2003 sprejela program priprav za
umestitev vetrne elektrarne. Leto kasneje je bila ustanovljena koalicija za Volovjo reber, v
katero je bilo vključenih 24 naravovarstvenih nevladnih in strokovnih organizacij. Osnovni
cilj koalicije je bil preprečitev postavitve vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Vprašljiva je
bila predvsem ranljivost območja. Gre namreč za območje, bogato z rastlinstvom in
različnimi vrstami živali, še posebej pticami, ki so zaradi vetrnic precej ogrožene. Celoten
postopek je bil v obdobju desetih let ponovljen kar petkrat in na koncu je tudi ARSO
zavrnil izdajo okoljevarstvenega soglasja. Bolj podrobno se projektu Volovja Reber
posvetim v zadnjem delu diplomskega dela (Volovja reber, 2018). V letu 2017 je v Sloveniji
inštaliranih za manj kot 4 MW proizvodnih enot električne energije iz vetra. Trenutno na
območju obratujeta le dve večji vetrni elektrarni na Griškem polju in pri Razdrtem ter
nekaj mikro vetrnih elektrarn, zato smo še vedno zelo oddaljeni od slovenskih zavez
pridobivanja energije iz vetra do leta 2020 (GIZ, 2018).
Julija 2017 je v Ljubljani potekala javna predstavitev osnutka posodobljenega »Akcijskega
načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010–2020« in okoljskega poročila. V okviru
predstavitve je bilo poudarjeno, da dosedanja praska Slovenije ne bo zadoščala za
izpolnitev obveznosti po Direktivi 2009/28/ES – 25 % OVE v letu 2020. Delež OVE se je
namreč od leta 2010 do 2015 povečal samo za 1,5 odstotne točke, do leta 2020 pa je
potrebno povečanje še za 3,0 odstotne točke. V okviru akcijskega načrta obnovljivih virov
energije se do leta 2030 načrtuje, da bodo za vetrne elektrarne uvedeni samo projekti na
lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje oz. naravo (MZI, 2017).
Pri nas okoljevarstvena dovoljenja izdaja Agencija RS za okolje (ARSO). Z Zakonom o
varstvu okolja je določeno, v katerih primerih je potrebna pridobitev dovoljenja. V
82. členu je zapisano, da je treba za obratovanje naprave ali za vsako večjo spremembo
obratovanja pridobiti okoljevarstveno dovoljenje, če se v njej izvaja dejavnost, ki povzroča
emisije v zrak, vode ali tla, in so zanjo predpisane mejne vrednosti emisij. Naprava je
nepremična ali premična tehnološka enota, za katero je določeno, da lahko povzroča
obremenitev okolja, ker v njej poteka eden ali več določenih tehnoloških procesov in na
istem kraju drugi z njimi neposredno tehnološko povezani procesi, ki lahko povzročajo
obremenitev okolja (ARSO, 2018). V postopku izdaje okoljevarstvenega soglasja v primeru
posega v naravo z vplivi na okolje, ne glede na to, ali je vpliv samo daljinski ali tudi
neposreden, izvede presojo sprejemljivosti, skladno z določili Pravilnika o presoji
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo in na varovana območja
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11, v nadaljevanju Pravilnik). Potrebno je
tudi poročilo o vplivih na okolje, ki mora v tem primeru vsebovati tudi dodatek za presojo
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sprejemljivosti posega v naravo. V takem primeru se z izdajo okoljevarstvenega soglasja
šteje, da je izdano tudi naravovarstveno soglasje (ARSO, 2018).
Karta na sliki 7 prikazuje podnebne značilnosti Slovenije z vidika hitrosti vetra. Na karti je
prikazana ocenjena prostorska porazdelitev povprečne hitrosti vetra na višini 10 m nad
tlemi. Povprečje se nanaša na osemletno obdobje 1994–2001 (Geopedia, 2013). Vetrne
elektrarne delajo najbolje, ko se nahajajo na visokih, izpostavljenih mestih. Obalni predeli
so še posebej dobri. Manjše turbine potrebujejo za obratovanje povprečno hitrost vetra
nad 4,5 m/s (Vetrne elektrarne, 2018). Med najprimernejša območja za vetrnice spadajo:
območje Primorja, Krasa, Vipavske doline, vznožje Karavank, Logarska dolina in Dolina
Save Dolinke (Podgoršek & Vrtačnik, 2011, str. 41).
Slika 7: Zemljevid

Vir: Agencija RS za okolje (2011)

Območij je torej kar nekaj, ustavi pa se z birokracijo in civilnimi iniciativami, ki se
zavzemajo za ohranitev narave ter zaščito ptic in drugih živali. Po mojem mnenju bi bilo v
Sloveniji treba bolj stopiti skupaj in premisliti, kaj se da storiti, katera območja so najbolj
primerna glede obnovljivih virov nasploh, sploh pa vetrne energije, ki ima toliko prednosti
in dobrih lastnosti napram neobnovljivim virom energije.
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4.4 RAZVOJ VETRNE ENERGIJE V NEMČIJI
Prvi pristopi k uporabi vetrne energije v Nemčiji segajo v čas pred prvo svetovno vojno
(Ohlhorst, 2008, str. 24). Že leta 1983 so postavili največjo vetrnico z imenom »Growian«,
ki je bila takrat s 3 MW kar dolgo časa največja vetrnica nasploh na svetu. Samo štiri leta
kasneje je bil postavljen tudi prvi vetrni park na zahodni obali. Postavljenih je bilo 30
vetrnic in v tistih časih je bil to največji vetrni park v Evropi. Leta 2001 je Nemčija tudi z
zakonom o obnovljivih virih (EEG) okrepila razvoj vetrnih turbin (Energie – Winde, 2017).
Poleg vetrnic na kopnem pa Nemčija dela tudi na načrtih za vetrne elektrarne v Severnem
in Baltskem morju. Z letom 2009 so začeli s projektom Alpha Ventus. Šlo je za postavitev
prvega vetrnega parka na morju z 12 vetrnicami, vsako z močjo 5 KW. Elektrarna je začela
obratovati leto kasneje in je leta 2011 proizvedla dovolj energije, da bi lahko oskrbeli kar
76.000 domov z elektriko (Böttcher, 2013).
Danes ima Nemčija s 50.018 MW največji delež vetrne energije v Evropi, in sicer 35,5 %, in
je bila v letu 2016 vodilna država na področju novo postavljenih vetrnih parkov. V lanskem
letu je 28.217 vetrnic napajalo državo z elektriko, kar znaša 12,3 % celotne električne
oskrbe države. Veter je prav tako eden večjih delodajalcev med obnovljivimi viri. Leta
2015 je bilo 142.900 ljudi zaposlenih v vetrni industriji. Vetrna tehnologija je zelo
napredovala in se razvila v zadnjih nekaj letih. Leta 2016 je bila moč na novo postavljenih
vetrnic na kopnem v povprečju 2.848 kW, kar je 155 % več, kot je bila ta leta 2000
(1.115 kW). Povprečno znaša diameter rotorja vetrnice 109 m, kar je 88 % več kot leta
2000 (58 m). Spremembe na področju pridobivanja energije so zelo podprte tudi s strani
prebivalstva. Na podlagi poročila TNS EMNID 93 % prebivalstva meni, da je nadaljnji
razvoj obnovljivih virov zelo pomemben, medtem ko bi bilo le 6 % prebivalstva
zadovoljnih z elektrarno na premog v svoji soseski (Deutsche WindGuard, 2017).
Med nemškimi pokrajinami je vodilna pokrajina Spodnja Saška s postavljenimi 9.324 MW
vetrnicami, sledi ji Schleswig-Holstein s 6.449 MW in na tretjem mestu se s 6.337 nahaja
Brandenburg (BWE, 2017). V prihodnosti namerava Nemčija med drugim vlagati tudi v
druge države sveta za razvoj vetrne energije. Na letošnjem sejmu, imenovanem Husum
Wind, je tako nemško združenje Vetrna energija (BWE) predstavilo poslovne priložnosti v
Argentini. Predstavili so ovire, poslovne modele in priporočila za razvoj vetrne energije
(German Wind Energy Association, 2017). S tehnološkim in načrtovalnim znanjem,
pridobljenim v preteklih letih, se nemški sektor vetrne energije trenutno osredotoča na
izvoz vetrnih elektrarn na kopnem v tujino, saj mednarodni trg vetrne energije narašča in
še vedno obstaja veliko potenciala za širitev. Do zdaj so zvezne in državne ravni igrale
pomembno vlogo pri spodbujanju uporabe obnovljivih virov energije v Nemčiji. Trenutno
so vse regionalne dejavnosti zelo odvisne od nacionalnih okvirov, ki omogočajo
dobičkonosno uporabo obnovljivih virov energije (Giambelluca & Henderson-Sellers,
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1996). Električna oskrba Nemčije tako postaja iz leta v leto bolj »zelena«. V letu 2016 je
obnovljiva energija pokrivala 29 % električne oskrbe. Najbolj pomembni sta solarna in
vetrna energija. Do leta 2025 pričakujejo, da bodo iz obnovljivih virov pridobivali 40–45 %
električne energije.
Po podatkih iz leta 2016 so obnovljivi viri v Nemčiji predstavljali 29 % vse pridobljene
energije. Kako so ti razdeljeni, prikazuje slika 8 (BMWi, 2017).
Slika 8: Obnovljivi viri – Nemčija
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Nemčija pa je storila še korak naprej s povsem novo tehnologijo gradnje vetrnic. Lani je
podjetje Max Bögl Wing Ag postavilo najvišjo vetrnico na kopnem na svetu. Samo stolp
vetrnice meri v višino kar 178 m, zasnovan pa je po povsem novem konceptu elektrarne,
in sicer na vodnem akumulatorju. Prvič je proizvodnja električne energije iz obnovljivih
virov energije združena s sodobno črpalno elektrarno. Ta nov koncept omogoča kar 40 m
višje turbine, kar je zelo koristno, saj višje kot gremo, večja je moč vetra. Najvišja vetrnica
je del štirih enot z višinami od 155 do 178 m, vsi vodni stolpi pa so del črpalne
hidroelektrarne, ki se nahaja 200 m nižje (Boegl, 2017). Omeniti je treba tudi aktivno
participacijo in pobude s strani državljanov Nemčije. Energetske pobude državljanov
imajo široko paleto dejavnosti: sami poskušajo kupiti in upravljati elektroenergetska
omrežja, nameščajo fotovoltaične sisteme na strehe, postavljajo vetrne turbine, gradijo
lastna lokalna ogrevalna omrežja in uporabljajo geotermalno energijo. Zanašajo se na
samoproizvodnjo biomase in goriva. Državljansko dejavnost je tako mogoče zaslediti v
vseh oblikah obnovljive energije. Državljani se združujejo na podlagi različnih motivov
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(ekologija, trajnost, dobro dejanje za skupnost ali lokalno skupnost, dobiček) s ciljem
samofinanciranja, gradnje in obratovanja energetskih obratov v prihodnjih letih. Da bi
dosegli socialno združljivost, to je sprejemanje tehnologij, med prebivalstvom, se vlade in
uprave v Nemčiji zanašajo na sodelovanje državljanov s spodbujanjem postopkov in
ukrepov sodelovanja. Tukaj so možni različni pristopi: organizirane razprave, od plačil
denarnih nadomestil do sistema virtuoznega predloga. Državljani z gradnjo energetskih
objektov dosežejo več kot proizvodnjo električne energije: aktivno spodbujajo zelene in
trajnostne tehnologije; ustvarjajo dinamiko sprememb in konkreten izdelek, ki koristi širši
javnosti, zato služijo tudi skupnemu dobremu (Radtke, 2016).
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5

PRIMERJAVA MED SLOVENIJO IN NEMČIJO

5.1 NEMČIJA
Z obnovljivimi viri energije je lahko vsak državljan upravljalec elektrarne. Pravni okvir, kot
sta Zakon o obnovljivih virih energije (EEG) in Tržno spodbujevalni program (MAP),
omogoča naložbe z zagotovljenim nakupom električne energije iz obnovljivih virov
energije ali s subvencijami za nakup novega, obnovljivega ogrevalnega sistema. Tudi brez
lastne hiše imajo državljani možnost sodelovanja pri oskrbi z energijo iz obnovljivih virov.
Na primer sistemi za vetrno energijo v lasti državljanov ali lastne solarne elektrarne v lasti
državljanov omogočajo majhne naložbe. Energetske zadruge so postale vse bolj
priljubljene in z naložbenimi pragovi do 50 evrov lahko začnete sodelovati pri projektih
obnovljive energije. Poleg tega se lahko hitro in enostavno preklopi na zelenega
ponudnika električne energije. S prehodom na dobavitelja trajnostne energije lahko tudi
prijatelji, sosedje, družina postanejo »vlagatelji« v obnovljive vire energije (Renewable
Energies Agency, 2018).
Slika 9: Obnovljiva energija v rokah prebivalstva1

Vir: Renewable Energies Agency (2018)

1

Na sliki 9 je prikazana porazdelitev lastništva inštaliranih obnovljivih virov energije za proizvodnjo
električne energije v Nemčiji za leto 2016. Kar 31,5 % lastništva je v rokah posameznikov, na drugem mestu
so podjetja z različnimi projekti, in sicer 14,4 %, s 13,4 % jim sledita industrija ter banke in kmetje, ponudniki
električne energije ter drugi.
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Zelo pomembno je vse prizadete dovolj zgodaj informirati. Odgovornost morajo prevzeti
politiki v regiji, lastniki zemljišč in tudi podjetja, ki nameravajo graditi vetrni park.
Državljani si želijo nevtralne, transparentne in razumljive komunikacije. Organi za
načrtovanje, občine, civilni skrbniki in projektanti bi tako morali skupaj s pomočjo
zunanjega ponudnika storitev analizirati, kakšne so značilnosti regije glede na načrtovano
vetrno turbino ter kakšne konflikte je treba pričakovati. Skupaj pripravijo časovni
razpored sodelovanja in ga nato pripravijo za razpravo (BWE Magazin Windkraft, 2016).
Psihologinja Gundula Hübner je za časopis Windkraft na vprašanje o tem, ali imajo
načrtovalci vetrnih parkov vpliv na doživljanje vetrne energije nasploh pri državljanih,
odgovorila: »Vsekakor, vključiti bi morali ljudi tako v načrtovanju kot v denarnem smislu.
V idealnih razmerah občina razvija splošen koncept obnovljivih virov energije in ga nato
oblikuje skupaj z državljani« (BWE Magazin Windkraft, 2016, str. 10).
V pokrajini Nordfriesland v občini Reußenköge imajo štirje od petih prebivalcev prihodke
od vetrnic. Ta informacija niti ne preseneča, saj je kar 90 % vetrnih v tej pokrajini v rokah
državljanov. Tudi v drugih pokrajinah lahko zasledimo različne oblike sodelovanja
državljanov. V občini Steinfurt v pokrajini Münsterland na primer projekt »Energieland«
aktivno spodbuja udeležbo javnosti v svojih energetskih projektih. Že za 1.000 evrov je
mogoče postati partner vetrne elektrarne. Spet nekoliko drugačen način vključevanja
prebivalstva zasledimo v brandenburškem Schipkau, kjer operator vetrne elektrike plača
80 evrov na prebivalca na leto v naslednjih petih letih na račun v občini. Ta denar je na
koncu leta izplačan državljanom (BWE Magazin Windkraft, 2016).
Kot primera dobre participacije lahko omenimo tudi projekt SuedLink in BertikowPasewalk, kjer gre za gradnjo elektroenergetskih omrežij, ki sta neposredno povezani tudi
z vetrno energijo.

5.1.1 Projekt Suedlink in projekt Bertikow-Pasewalk
Da bi zagotovili stabilno in zanesljivo oskrbo z električno energijo v prihodnosti, je treba
prilagoditi tudi električna omrežja. Južni del Nemčije potrebuje električno energijo,
pridobljeno s severa. Če bo Nemčija do leta 2022 zaprla zadnje jedrske elektrarne, se bo
potreba samo še povečala in prav zaradi tega, da oskrba ostane dostopna in varna tudi v
prihodnje, je treba posodobiti omrežje. Projekt Suedlink je skupni projekt podjetij TaneeT
in Transnet BW, kjer gre za gradnjo podzemnih kablov namesto nadzemnih vodov.
Podjetje TeeneT si je že več mesecev, preden je predložilo prijavo za projekt pristojnemu
organu za načrtovanje, močno prizadevalo zagotoviti informacije zainteresiranim
stranem. Preden se je začel postopek načrtovanja, je podjetje organiziralo 22 javnih
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posvetovalnih dogodkov, tako imenovanih informacijskih trgov. Na njih je organizacija
prikazala zemljevide in podrobne informacije o potencialnih možnostih koridorja ter o
kriterijih za izbiro koridorja za projekt. Po dogodku so prejeli približno 3.000 predlogov,
vključno s predlogi za nadomestne koridorje. Podjetje je sodelovalo tudi z okoljskimi
skupinami, kot je na primer BirdLife Germany, Nemška zveza za ohranjanje narave, ki je
organizirala dve okrogli mizi o tem, kako bi lahko v gorskih regijah v osrednji Nemčiji
zgradili nove elektrarne na okoljsko prijazen način (Haenlein & El Alaoui, 2015).
Še pred začetkom zakonskega načrtovanja je TeeneT organiziral sejme, na katerih so bili
predstavljeni zaključki predhodnih debat. Ker je leta 2015 prišlo do spremembe zakona o
izgradnji daljnovodov, je bilo treba projekt prenoviti. Zvezna agencija za električno
omrežje je aprila 2016 določila smernice za načrtovanje podzemnih kabelskih koridorjev.
Na podlagi tega so uradi za načrtovanje razvili prve predloge. Pri tem so se projektni
partnerji že v zgodnji fazi opirali na izmenjavo informacij z javnostjo. Do novembra 2016
so imeli državljani, občine in združenja priložnost predložiti predloge za načrtovanje
koridorjev. Vse skupaj sta podjetji TeeneT in TransnetBW prejeli kar več kot 7.000
predlogov, ki so jih potem skušali čim bolj, glede na interese ljudi in okolja, tudi
upoštevati pri načrtovanju (TeeneT, 2018).
Marca 2017 sta TeeneT in TransnetBW v skladu z zakonom o pospešitvi širitve omrežja
vložila vlogo za načrtovanje pri Zvezni agenciji za omrežja. Julija 2017 se je v Heilbronnu
odvijala tudi konferenca, kjer so javni organi, združenja in zainteresirani državljani lahko
predložili svoje pripombe na koridorje in predlagali druge možnosti (TeeneT, 2018). Zaradi
spremembe zakonodaje se je načrtovanje projekta nekoliko zavleklo, tako da bo tudi z
gradnjo treba počakati še nekaj časa.
Javnost je tako v projekt vpletena od samega začetka. Prav tako obe podjetji od začetka
tesno sodelujeta z okoljskimi skupnostmi in organizacijami na lokalni in regionalni ravni.
Komunikacija je bila s strani vseh akterjev obojestranska, torej gre za dvosmerni tok
informacij. S tem lahko potrdimo tudi participativno lestvico, ki sem jo prikazala v
teoretičnem delu. Gre torej za obseg informacij, ki so na voljo javnosti. Podjetje TeeneT je
javnost od začetka dobro informiralo o projektu, kar je udeležencem omogočilo, da
podjetju podajo povratne informacije, da sodelujejo pri določanju interesov in vsebine ter
ocenjevanju tveganja in predlaganju rešitev, na koncu pa soodločajo o končni rešitvi.
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Slika 9: Model odnosa akterjev – projekt Suedlink
S strani javnosti so
bili podani novi
predlogi in nasveti.
Projekt Suedlink

Organizirane so bile
okrogle mize.

Javnost

Organizacija javnih posvetovalnih
dogodkov s strani podjetja
TeeneT.

Okoljske skupnosti na
lokalni in regionalni ravni
Vir: Lasten

Pri projektu Bertikow-Pasewalk gre za gradnjo električnega omrežja s strani podjetja 50
Hertz v regijah Uckermark in Zahodna Pomeranija. Projekt je trenutno v zaključni fazi
načrtovanja, podjetje pa je že od začetka v sodelovanju z okoljskimi skupinami
organiziralo številne javne prireditve, vključno z mobilnim avtobusom, z namenom
posredovanja informacij lokalnim skupnostim o morebitnih koridorjih in o vplivih na
okolje. Šest mesecev pred začetkom načrtovanja je podjetje organiziralo dva informativna
dogodka za javne organe in prebivalce regije, potekale pa so tudi diskusije med lokalnimi
in regionalnimi skupinami z okrogle mize, kjer je bila prebivalcem in drugim lokalnim
skupinam dana možnost, da vprašajo in razpravljajo o vplivih koridorjev na okolje.
Zanimivo je predvsem, da sodelujoči na diskusijah niso postavili vprašanja o tem, ali je in
zakaj sploh je treba nadgraditi obstoječo linijo. Prevladovala je diskusija o vplivih na
okolje, kot sta na primer vpliv na življenje ptic in vpliv elektromagnetih polj. Poleg tega je
tik pred začetkom formalnega postopka načrtovanja 50Hertz organiziral dogodek okrogle
mize, kjer so bili prebivalci in druge lokalne zainteresirane strani naprošene, naj
razpravljajo o vplivih koridorjev in koridorja na okolje (Haenlein & El Alaoui, 2015).
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5.2 SLOVENIJA
Zadnji podatki, ki jih je Evropska komisija objavila marca 2016, kažejo, da kar sedem od
desetih prebivalcev v Sloveniji meni, da so podnebne spremembe zelo resen problem.
Okoli dve tretjini jih pravi, da so v zadnjih šestih mesecih ukrepali proti podnebnim
spremembam (Evropska komisija, 2017).
Kot kaže, so prebivalci zainteresirani in željni sprememb, prav tako jih je tudi kar nekaj, ki
bi bili pripravljeni vlagati v obnovljive vire, med temi se najdejo tudi tuji vlagatelji. Zatakne
pa se že pri vsej dokumentaciji in dovoljenjih, ki so potrebna. Od načrtov za vetrne
elektrarne je tako pred desetimi leti odstopila tudi družba Acciona energija, ki je po Evropi
postavila že več tisoč elektrarn, vendar so dokaj hitro ugotovili, da v Sloveniji ni smiselno
graditi vetrnih elektrarn, ker je za to preveč ovir (Pavlin, 2017).
Če že je interes ali pa je nekdo pripravljen vlagati, se zadeve zaradi dovoljenj in različnih
iniciativ zapletejo in tako imamo v Sloveniji več projektov, ki so padli v vodo, kot pa takih,
ki so obrodili sadove.

5.2.1 Volovja reber
Pri nas je najbolj odmeven projekt Volovja reber, ki je po večletnih pogajanjih, tožbah na
sodiščih in nekajkratnih ponovitvah postopka obvisel v zraku. Gre za območje, za travišče
Volovja reber, ki se nahaja na robu Senožeške planote in vzhodno od Ilirske Bistrice, ki je
znano po svoji rastlinski pestrosti, živalskih vrstah, kot so ris, rjavi medved in volk, ter po
pestrosti ptic, kot sta na primer beloglavi jastreb in planinski orel. Elektro Primorska, d. d.,
katerega osnovna dejavnost je distribucija električne energije, se je skupaj z občino Ilirska
Bistrica namenil zgraditi vetrno elektrarno na Volovji rebri (Pravo za naravo, 2003).
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Slika 10: Volovja reber

Vir: Wikipedia (2017)

5.3 ANALIZA POSTOPKA VOLOVJA REBER
Vse se je začelo 6. februarja 2003, ko je Občina Ilirska Bistrica sprejela program priprav za
umestitev vetrne elektrarne na Volovjo reber.2 Na drugi seji občinskega sveta so sprejeli
program priprave sprememb prostorskega plana. Aprila naslednje leto je v prostorih
DOPPS potekal prvi sestanek Koalicije za Volovjo reber, v katero je bilo vključenih 24
naravovarstvenih nevladnih in strokovnih organizacij. Koalicija je bila izoblikovana z
namenom preprečitve postavitve vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Le nekaj dni kasneje je
Vlada RS sprejela sklep o ugotovitvi usklajenosti predloga Odloka o spremembah in
dopolnitvah prostorskih planskih aktov Občine Ilirska Bistrica z obveznimi izhodišči
prostorskih sestavin planskih aktov. Prav tako je Občinski svet Občine Ilirska Bistrica na
2. izredni seji sprejel dva odloka, in sicer: 1) Odlok o prostorskem planu in 2) Odlok o
lokacijskem načrtu. Koalicija je na ustavno sodišče vložila zahtevek za ugotovitev
zakonitosti vseh štirih pravnih aktov. Septembra so se tako začeli postopki za pridobitev
gradbenega dovoljenja za postavitev vetrne elektrarne na Volovji rebri. Vlagatelj je na
Agencijo RS za okolje poslal vlogo za pridobitev okoljevarstvenega soglasja. DOPPS je
hkrati na ARSO poslal vlogo za priznavanje položaja stranskega udeleženca v postopku
izdajanja okoljevarstvenega soglasja, ki pa je bila s strani ARSA zavrnjena. Koalicija je nato
novembra izdala zbornik strokovnih referatov, ki utemeljujejo problematičnost postavitve
vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Mesec kasneje pa je ARSO zavrnil izdajo
okoljevarstvenega soglasja (Volovja reber, 2018).

2

Celotna kronologija postopka je povzeta po spletni strani www.volovjareber.si.
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Marca 2005 MOP v odločbi razveljavi odločbo, s katero je 30. 12. 2004 ARSO zavrnil izdajo
okoljevarstvenega soglasja, češ, da zaradi proceduralnih napak. Prav tako izda kasneje
tudi odločbo, s katero razveljavi sklep ARSO z dne 13. 10. 2014 o nepriznavanju položaja
stranskega udeleženca v postopku DOPPS. Kljub temu pa je ARSO novembra tudi v drugo
DOPPS zavrnil priznanje položaja stranskega udeleženca v postopku. DOPPS se je na to
odločitev znova pritožil, vendar pa na presenečanja in brez utemeljitve MOP, zakaj se je
tokrat odločilo nasprotno kot prvič, ko je odločal o popolnoma isti zadevi, in januarja 2006
izdalo sklep o zavrnitvi pritožbe, s katerim je ARSO zavrnil priznavanje stranskega
udeleženca v postopku. 26. 6. 2006 je ARSO izdal okoljevarstveno soglasje za 33 vetrnic na
Volovji rebri, zavrnil pa je izdajo soglasja preostalih 10 vetrnic zaradi prekomernega vpliva
na območje Natura 2000. 29. junija je upravno sodišče razsodilo, da DOPPS pripada
položaj stranskega udeleženca. Sodba pa ni postala pravnomočna, ker se je vlagatelj
Elektro Primorska pritožil na vrhovno sodišče (Volovja reber, 2018).
Februarja 2007 je MOP izdal Elektro Primorski delno gradbeno dovoljenje za gradnjo 29
vetrnic. Vrhovno sodišče je aprila s sklepom zavrnilo pritožbo Elektro Primorska zoper
sodbo Upravnega sodišča z dne 29. 6. 2006 in tako je tudi MOP izdal odločbo, s katero
razveljavi sklep ARSO o nepriznavanju položaja stranskega udeleženca v postopku DOPPS.
MOP je napisal tudi jasna navodila, kako mora ARSO ponovno odločiti, vendar pa ta s
sklepom še tretjič zavrne priznanje položaja DOPPS (Volovja reber, 2018).
Septembra 2007 je DOPPS končno postal dokončna stranka v postopku. Avgusta 2008 je
Upravno sodišče razsodilo, da je DOPPS dokončni in pravnomočni udeleženec v postopku.
Marca 2009 se je začel obnovljeni postopek presojanja vplivov vetrne elektrarne Volovja
reber na okolje. DOPPS je v nadaljevanju na ARSO poslal gradivo s pripombami na
poročilo Elektro Primorska o vplivih na okolje in na postopke ARSO, ko je presojal o vplivih
vetrne elektrarne na okolje (Volovja reber, 2018). ARSO je leto kasneje, in sicer junija
2010, dal zeleno luč za vetrno elektrarno Volovja reber (Pravo za naravo, 2018).
DOPPS se je na to odločitev pritožil, pritožba pa je bila zavrnjena s strani MOP, zato so se
ponovno pritožili na upravno sodišče. V začetku leta 2011 je upravno sodišče odločilo, da
se okoljevarstveno soglasje za 33 vetrnic na Volovji rebri razveljavi. S tem je Elektro
Primorska izgubil ključni dokument za gradnjo. Aprila 2012 je ARSO ponovno izdala
dovoljenje za gradnjo vetrnic, kot kaže, pa je šlo za nezakonito odločbo, saj mnogi
elementi niso bili obravnavani.
DOPPS pravi, da je tekom celotnega postopka večkrat skušal poiskati ustrezno rešitev in
da so bili pripravljeni skupaj z vlagateljem najti ustrezno nadomestno lokacijo za projekt.
Prav tako ni nikjer moč zaslediti, da so bili v postopek in celotno zadevo vpleteni tudi
prebivalci, saj njihovega mnenja skoraj ni mogoče zaslediti, razen tega, da je februarja
2005 agencija Ninamedia za podjetje Elektro Primorska izvedla javnomnenjske anketo o
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postavitvi vetrne elektrarne (Finance, 2005). Večjega sodelovanja med vlagateljem in
občino napram javnosti pa ni bilo. Kot prikazuje slika 11, je sicer šlo za obojestransko
komunikacijo, vendar je šlo predvsem za konflikte med vlagateljem, občino, nevladnimi
organizacijami (DOPPS), vladnimi organizacijami in za vlaganje tožbe s strani vlagatelja in
DOPPS na upravno, vrhovno in ustavno sodišče. Kot sem omenila v teoretičnem delu,
poznamo enosmerni in dvosmerni tok informacij. V primeru Volovja reber je šlo predvsem
za enosmerni tok informacij.
Slika 11: Model odnosa akterjev – Volovja reber

Vir: Lasten

Eden od razlogov za tako negativnost prebivalstva do umeščanja vetrnih elektrarn je
predvsem to, da so vetrnice nevarne za ptice in netopirje ter druge živali. Sicer tega ne
moremo zanikati, je pa res, da je pri smrtnosti ptic zaradi vetrnic pomembno opozoriti, da
imajo te veliko manjši obseg smrtnosti zaradi tega v primerjavi z drugimi antropogenimi
izvori umrljivosti, kot so (White, 2016):
− okna/zgradbe,
− komunikacijske napeljave,
− divje živali,
− mačke,
− pesticidi in
− fosilna goriva.
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Argument je upravičen, ko gre za lokacije, kjer so gozdišča najobčutljivejših vrst. Jančar, ki
je zaposlen na DOPPS in je varstveni ornitolog je omenil, da je naravovarstvena politika v
Nemčiji veliko strožja kot pri nas in da je gradnja v območju Natura 2000 strogo
prepovedana. Natura 2000 je evropsko omrežje posebnih varstvenih območij v državah
EU s ciljem ohraniti živalske in rastlinske habitate, ki so redki ali na evropski ravni ogroženi
zaradi dejavnosti človeka (ARSO, 2018).
Ker gre pri omrežju Natura 2000 za zaščito ogroženih vrst, Agencija za okolje v primeru
dvoma ali pomanjkanja podatkov ne more izdati okoljevarstvenega dovoljenja. Jasno je
treba dokazati, da poseg nima škodljivega vpliva na varovane vrste. V primeru Volovja
reber je bil problem predvsem ta, da imajo na tem območju beloglavi jastrebi gnezdišča in
so znani po tem, da so občutljivi na trke z vetrnicami (Jančar, 2007, str. 90).
Opravljenih je bilo še nekaj študij glede preleta beloglavih jastrebov, zanimivo pa je, da je
toliko debate o preletu in gnezdiščih in ne toliko o tem, kakšen dejanski vpliv imajo
vetrnice na beloglavega jastreba in ostale ujede. Na vprašanje, ali obstaja raziskava, ki se
neposredno nanaša na vpliv vetrnic na življenje ptic v Sloveniji, je Jančar odgovoril, da
raziskav o vplivih vetrnih elektrarn na ptice v Sloveniji zaenkrat ni, saj sta le dve vetrnici, je
pa bilo narejenih precej raziskav v zvezi z vplivi načrtovanih vetrnic. Težko torej sklepamo
in lahko samo ugotavljamo, kakšen bi bil dejanski vpliv na ptice ob postavitvi vetrne
elektrarne, saj zanesljivih in dokončnih podatkov nimamo.
Proizvodnja energije iz obnovljivih virov energije ni brez tveganj za okolje. Ob slabo
načrtovanem in neodgovornem umeščanju v prostor lahko takšni objekti okolju prinesejo
več škode kot koristi. BIRDLIFE (2011) opozarja, da je treba pri umeščanju energetskih
objektov na obnovljive vire spoštovati naslednja štiri načela (Bordjan, Jančar & Mihelič,
2012):
− obnovljivi viri morajo biti nizkoogljični,
− pri umeščanju je potreben strateški pristop,
− škodi za ptice in biodiverziteto se je treba izogibati,
− obravnavati je treba najpomembnejša območja ohranjene narave v Evropi.
Razlika med Slovenijo in Nemčijo pa ni le v številu vetrnic. Velika razlika je predvsem pri
lastništvu naprav oz. objektov za obnovljivo energijo. V Nemčiji so že več kot desetletje
ustanovljene različne energetske zadruge. Velika večina energetskih korporacij je
ustanovljenih na lokalni ravni, kjer prebivalci vlagajo v bližnje vetrne elektrarne in so tako
hkrati njihovi delni lastniki. Trenutno je v Nemčiji kar več kot 20 milijonov prebivalcev
vključenih v različne zadruge, ustanovljenih pa je skoraj 900 energetskih zadrug. Največja
je Greenpeace, ki šteje kar 20.000 članov (Sridhar, 2016).
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Pri zadrugah gre za avtonomno združenje oseb, ki se prostovoljno združijo z namenom
pospeševanja gospodarskih, ekonomskih in socialnih potreb. Božo Đukič, član Združenja
za energetsko neodvisnost Slovenije, pravi: »Energetsko zadrugo ustanovijo lokalni
prebivalci, ki želijo izkoristiti naravne obnovljive vire energije in ustvariti nekaj za skupno
dobro« (Senožetnik, 2017).
Po zadnjih podatkih število zadrug v Sloveniji narašča. Največ registriranih zadrug je s
področja trgovine in vzdrževanja oziroma popravila motornih vozil ter kmetijstva, lova,
gozdarstva in ribištva (Zadružna zveza Slovenija, 2017). V Sloveniji energetskih zadrug
skoraj ni mogoče zaslediti. Prva in edina, ki je lani praznovala 20. obletnico ustanovitve, je
Soča – Trenta.
V Sloveniji Združenje za energetsko odvisnost spodbuja nastajanje novih energetskih
zadrug. V zadrugi so namreč prepričani, da je eden najboljših načinov za pridobivanje
električne in toplotne energije prek zadrug. Obenem so tudi mnenja, da so energetske
zadruge v Sloveniji neizkoriščena priložnost (Senožetnik, 2017).
Z energetskimi zadrugami je državljanom dana možnost, da prostovoljno in neposredno
sodelujejo pri oblikovanju in prehodu k čistejši oskrbi z energijo prek lastništva. V Sloveniji
je možnosti za razvoj na tem področju veliko, tako na lokalni kot tudi na državni ravni.
Slovenija vsekakor ima potencial za prehod k čistemu pridobivanju električne energije,
potrebno pa je še bolj ozaveščati državljane o pomembnosti obnovljivih virov energije in
jih spodbuditi k aktivni participaciji. V tabeli spodaj sem strnila ključne razlike med
državama, in sicer glede na participacijo, transparentnost, iniciative in odnos prebivalcev
do vetrne energije.
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Tabela 5: Primerjava Slovenija-Nemčija

Participacija

Transparentnost informacij

Iniciative

Odnos prebivalstva do
vetrne energije

Zadružništvo

Slovenija

Nemčija

Organiziranih srečanj, kjer bi
lahko prebivalci podali svoja
mnenja in predloge, je malo.

Prebivalci se aktivno
vključujejo v različne
dogodke.

Informacije so na voljo
predvsem na internetnih
straneh.

Od samega začetka imajo
prebivalci dostop do vseh
informacij in se jih skuša
prek različnih tehnik čim bolj
informirat in pridobiti
povratne informacije.

Veliko iniciativ, ki pa zgolj
zatirajo projekte.
Pozitiven, vendar prebivalci
niso toliko aktivni, slej kot
prej se zaplete pri birokraciji
in dovoljenjih, kar negativno
vpliva tudi na motivacijo
posameznikov, ki so
pripravljeni sami postaviti
vetrne elektrarne.
Možnosti za razvoj.
Trenutno ustanovljena ena
energetska zadruga.

Vir: Lasten
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Veliko iniciativ, vendar so te
pripravljene na dialog in na
iskanje skupnih rešitev pri
projektih.

Zelo pozitiven, prebivalci so
v veliki večini sami lastniki
oz. solastniki vetrnic.

Ustanovljenih preko 900
energetskih zadrug.

6

ZAKLJUČEK

Vprašanje, ali bo v prihodnosti prišlo do klimatskih sprememb, je povsem odveč, saj se te
kažejo že sedaj, pred našimi očmi. Naraščanje temperatur, taljenje ledu in naraščanje
morja so le nekatere od posledic klimatskih sprememb. Države sveta si prizadevajo, da bi
zmanjšale toplogredne pline in ustavile naraščanje temperatur, zaradi katerih posledice
čutimo vsi po svetu. Pomagati je treba tudi državam, ki so v zaostanku z razvojem in ki
mogoče nimajo tako kakovostne in dobro razvite okoljske politike. EU in OZN se trudijo
ter aktivno vključujejo vse države z različnimi direktivami in usmeritvami ter akcijskimi
načrti. Stopiti bo treba skupaj in ne glede na svoje interese pomagati drug drugemu.
Lep primer je Nemčija, ki že vlaga v obnovljive vire tudi v manj razvitih državah, kot je na
primer Argentina. Državljane je treba bolj informirati o fosilnih gorivih in o prednostih in
pozitivnih učinkih obnovljivih virov. Pozvati jih je treba k sodelovanju ter jih spodbuditi, da
se tudi sami na individualni ravni poučijo o tej tematiki. Pomembno je, da prebivalci
čutijo, da lahko kot individualen posameznik ali pa organizirana skupina prispevajo k
oblikovanju naše skupne prihodnosti. Na primeru Nemčije lahko vidimo, kako država in
vlagatelji državljane vključujejo in jim omogočijo, da so del načrtovanja projektov in lahko
postanejo delni partnerji.
Razlogov, zakaj v Sloveniji tako zaostajamo z gradnjo vetrnih elektrarn, je kar nekaj. Od
tega, da se vlagatelji srečujejo z različnimi ovirami, do tega, da so civilne pobude, ki
nasprotujejo vetrnicam, v Sloveniji zelo močne in da je okoljevarstveno dovoljenje težko
pridobiti, ker je velik del območij, ki so primerna za gradnjo vetrnic, zaščitenih ali se
nahajajo v območju Natura 2000. Glede na to, da tukaj govorimo o slabšanju kakovosti
zraka in klimatskih spremembah, ki smo jih zagrešili sami s pridobivanjem energije iz
fosilnih goriv, bi bilo smiselno, da bi civilne iniciative, država in vlagatelji sedli skupaj ter se
dogovorili oz. sestavili načrt, kako bi lahko gradili vetrne elektrarne v Sloveniji. Kot lahko
vidimo v primeru Volovja reber, je šlo na koncu samo za tožbe po sodiščih in nič drugega.
Če želimo zmanjšati emisije, živeti v zdravem in čistem okolju ter si zagotoviti boljšo
prihodnost, bo vsekakor treba povečati delež energije, pridobljene iz obnovljivih virov.
Prav tako se mi zdi zanimiv podatek, da je DOPPS v primeru Volovja reber večkrat omenil,
da vetrnice ogrožajo ptice in da se bi v primeru postavitve vetrne elektrarne smrtnost
drastično povečala. Kot primer so navedli vetrnice v Španiji, kar se mi ne zdi optimalno,
saj je Španija zgodba zase in pred postavitvijo vetrnic tam niso izvedli dovolj natančnih
analiz ter proučili morebitnih učinkov vetrnic na ptice. V Sloveniji tako analize o vplivu
vetrnic na ptice dejansko nimamo, ker sta postavljeni samo dve vetrnici. Prav tako nobena
od iniciativ ne omenja drugih dejavnikov, ki prav tako ogrožajo ptice, pa se o tem sploh ne
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govori. Izluščila sem nekaj trditev oz. predlogov, ki bi se jim lahko v prihodnje bolj
posvetili in na tem naprej gradili:
− premalo sodelovanja med vlagatelji in iniciativami,
− predolgi postopki pridobivanja dovoljenj,
− interes in informiranje prebivalstva,
− pred načrtovanjem gradnje vetrnic je treba dobro proučiti območje,
− potrebna bi bila analiza vpliva potencialnih vetrnic na ptice v Sloveniji (tako imamo
podatke samo iz nekaterih drugih evropskih držav),
− subvencije.
Vprašanje, ki si ga je že vsakdo kdaj zastavil, je: »Kaj pa lahko jaz kot posameznik sploh
spremenim?« Velikokrat sem tudi od znancev, družine in prijateljev slišala mnenje, da kot
individualne osebe ne moremo in ne bomo nič spremenili. Tako mnenje je napačno, kajti
naredimo lahko veliko, naj navedem nekaj aktivnosti, s katerimi lahko kot posamezniki
pripomoremo k ohranjanju narave:
− raje kot z avtom uporabi kolo ali pojdi peš,
− uporabljaj LED-svetilke,
− če imaš možnost, vlagaj v solarne celice ali manjše vetrnice za osebni namen,
− postani politično aktiven,
− pridobi čim več informacij na to temo in se o tem pogovarjaj tudi z bližnjimi.
EU in OZN se trudijo in aktivno vključujejo vse države z različnimi direktivami in
usmeritvami ter akcijskimi načrti. Stopiti bo treba skupaj in ne glede na svoje interese
pomagati drug drugemu.
Na začetku sem oblikovala tri hipoteze, in sicer prvo glavno, da javnost zaradi
pomanjkanja informacij in znanja ter interesa ne sodeluje aktivno pri oblikovanju okoljskih
politik. V Nemčiji to ne velja, saj so prebivalci aktivno vključeni v oblikovanje politik. So
tudi delni solastniki nekaterih vetrnih elektrarn in imajo številne iniciative znotraj
pokrajin. Medtem ko je po drugi strani v Sloveniji nekoliko drugače. Če pogledamo samo
največji projekt s področja vetrne energije, to je Volovja reber, prebivalci sploh niso bili
aktivno vključeni v celoten postopek. Veliko je tudi nepolitičnih organizacij, ki so proti
gradnji vetrnih elektrarn, po drugi strani pa je veliko manj pobudnikov, ki bi ljudi
osveščali, izobrazili in informirali o prednosti vetrne energije in obnovljivih virov nasploh.
Tu lahko omenim tudi paradoks participacije, ki govori o tem, da je interes javnosti v
začetnih fazah projektov veliko nižji kot takrat, ko so projekti že v zrelejši fazi in možnosti
za spremembe skorajda več ni.
V podporo glavni hipotezi sem oblikovala še dve pomožni hipotezi. Prva se je nanašala na
to, da je participacija v Nemčiji višja, kar lahko potrdim, saj prebivalstvo aktivno sodeluje v
projektih. Druga pa pravi, da je interes za gradnjo vetrnih elektrarn v Sloveniji velik,
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vendar pa so birokratske – postopkovne ovire pomemben dejavnik zaviranja razvoja tega
področja. To lahko potrdim, saj je treba za gradnjo pridobiti več dovoljenj, težko pa je
pridobiti predvsem okoljevarstveno soglasje. Vlagatelji se veliko srečujejo tudi z
nasprotovanjem nepolitičnih organizacij, ki se zavzemajo za zaščito okolja in različnih
živalskih vrst.
Priložnosti za razvoj in napredek v Sloveniji je torej veliko. Preveč je projektov, ki so »padli
v vodo«, spremeniti je treba odnos do obnovljivih virov ter bolj aktivno ukrepati proti
podnebnim spremembam. Konec koncev gre za okolje, kjer živimo, pa naj gre za politike,
pobudnike iniciativ ali nas državljane. Vsak si želi zdravega in kakovostnega življenja, to pa
vsekakor želimo omogočiti tudi našim otrokom.
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