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I. IME IN KRATEK OPIS POSEGA  
 
Podjetje ALBAUGH tovarna kemičnih izdelkov, d.o.o., (s kratkim imenom ALBAUGH TKI d.o.o.), 
Grajski trg 21, 2327 Rače, ima pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje št. 35407-114/2006-38, z dne 
19.05.2010 in spremembo dovoljenja št. 35406-17/2015-2, z dne 14.04.2015 za sežigalnico odpadkov 
in sintezo biocidov ter herbicida ter proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev in biocidov s t.i. 
formulacijskimi postopki (fizikalni postopki kot npr. redčenje, mešanje, mletje). V sklopu proizvodnje 
fitofarmacevtskih sredstev se proizvajajo herbicidi, fungicidi in insekticidi, pri čemer je glavnina 
proizvodnje namenjena herbicidom. 
 
Predmetni poseg se nanaša na spremembe v zvezi s proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev (vrste in 
zmogljivosti). V sklopu sprememb v obratovanju podjetja ALBAUGH TKI d.o.o. se je nosilec posega 
odločil, da ukine proizvodnjo insekticidov, prav tako pa tudi proizvodnjo biocidov, in sicer tako 
sintezo osnovnih biocidnih aktivnih snovi kot tudi obstoječo proizvodnjo biocidov s postopkom 
formulacije iz že pripravljenih biocidnih aktivnih snovi, ki so proizvedene drugje. Načrtovana 
proizvodna zmogljivost proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev bo 31.604 ton letno, pri čemer bo letno 
proizvedenih do 24.504 ton končnih fitofarmacevtskih proizvodov, do 7.100 ton letno pa bo 
polproizvodov, ki jih lahko nosilec posega proda drugim proizvajalcem fitofarmacevtskih sredstev. 
 
Za izvedbo opisanih sprememb se bo uporabila večinoma obstoječa tehnološka oprema, nekaj opreme 
pa bo nove. Za izvedbo posega gradnja ne bo potrebna.  
 
Na neposrednem vplivnem območju posega sta 2 varovani območji, in sicer Natura 2000 območji 
POO Rački ribniki – Požeg (SI3000257) in POV Črete (SI5000027), na območju dvakratnega 
daljinskega vpliva pa še 6 zavarovanih območij. 
 
Dodatek za varovana območja je izdelan za izvedbo postopka presoje in zajema ugotovitve 
pričakovanih vplivov na varovanih območjih in sprejemljivost izvedbe glede na varstvene cilje in 
vplive na kvalifikacijske vrste in habitatne tipe prizadetih varovanih območij ter njihovo celovitost in 
povezanost, vključno s povezanostjo evropskega ekološkega omrežja Natura 2000. 
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II. PODATKI O NA ČRTOVANEM POSEGU V NARAVO  
 

II.1 Celoten prostor ali območje, ki ga zajema poseg 
 
Lokacija posega se nahaja v občini Rače-Fram, kraju Rače, cca. 8 km zračne razdalje južno od 
Maribora. Kraj Rače leži na sredini zahodnega dela Dravskega polja, cca. 300 m od avtoceste 
Ljubljana-Maribor, lokacija posega pa se nahaja v centru mesta Rače, ki leži cca. 2 km od avtoceste. 
Cca. 1 km zahodno od posega poteka železniška proga Pragersko-Maribor-Šentilj. Cca. 2 do 3 km 
zračne razdalje od posega se nahaja letališče Edvarda Rusjana Maribor. 
 

 
Slika 1: Širše območje in prikaz lokacije podjetja  
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Slika 2: Ožja lokacija podjetja  

 
 

 

II.2 Določitve namenske rabe prostora, njen obseg in usmeritve, 
razmestitve dejavnosti v prostoru ali prostorske usmeritve in 
prostorski obseg vseh načrtovanih posegov v naravo 

 
Podjetje Albaugh TKI d.o.o. se nahaja znotraj obstoječe industrijske cone. Posegi na zemljišču, na 
katerem se nahaja obravnavani poseg, se urejajo z Odlokom o občinskem prostorskem načrtu občine 
Rače-Fram (Medobčinski Uradni vestnik, leto XXII, št. 19, z dne 29.06.2017), ki je stopil v veljavo z 
29.07.2017. 
 
Lokacija posega se nahaja glede na predhodno navedeni prostorski akt nahaja na:  

območje namenske rabe enota urejanja prostora EUP 
IP - površine za industrijo R-20 
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       Legenda: 

 
 
Slika 3: Namenska raba na območju posega (Pregledovalnik prostorskih podatkov Občine Rače – Fram, 

http://race-fram.webgis.si/, julij 2017) 
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II.3 Velikost in drugi osnovni podatki o vseh načrtovanih posegih v naravo 
 
II.3.1 Opis posega 
 
Natančen opis posega je v Poročilu o vplivih na okolje (Ekosfera d.o.o., september 2017). V 
nadaljevanju povzemamo kratek opis.  
 
V sklopu sprememb v obratovanju podjetja ALBAUGH TKI d.o.o. se je nosilec posega odločil, da 
trajno ukine proizvodnjo insekticidov, prav tako pa tudi proizvodnjo biocidov in sicer tako sintezo 
osnovnih biocidnih aktivnih snovi kot tudi obstoječo proizvodnjo biocidov s postopkom formulacije iz 
že pripravljenih biocidnih aktivnih snovi, ki so proizvedene drugje. Iz obstoječe proizvodnje v višini 
5.000 ton produktov fitofarmacevtskih sredstev na leto se s posegom poveča zmogljivost naprave za 
proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev  na 24.504 ton produktov na leto, oziroma s presežnimi 
polprodukti (iz nevtralizacije med glifosatno kislino in bazami, in ki se jih lahko proda na trgu drugim 
proizvajalcem fitofarmacevtskih sredstev) v količini 7.100 ton/leto, pa skupno 31.604 ton/leto.  
 
Od štirih linij za proizvodnjo (formulacijo) trdnih fitofarmacevtskih sredstev (fungicidi in insekticidi) 
se dve odstranita oz. v okviru posega ostaneta dve in sicer samo za fungicide (insekticidi se ukinejo), 
doda pa se ena nova samostojna tehnološka enota za proizvodnjo trdnih herbicidov. 
 
V obstoječem stanju je nosilcu posega dovoljeno sintetizirati aktivno herbicidno snov glifosat ali 
biocidne aktivne snovi. Z ukinitvijo sinteze biocidnih učinkovin ostaja zmogljivost sintezne enote 
nespremenjena ter v celoti na razpolaga le za sintezo herbicidne aktivne snovi glifosata, ki se že 
proizvaja v sklopu iste sintezne enote.  
 
Poseg vključuje naslednje nove postopke:  

• sintezo emulgatorja, ki se uporablja pri proizvodnji fitofarmacevtskih proizvodov (tekočih 
herbicidov), 

• proizvodnjo herbicidnih surovin s kemično reakcijo nevtralizacije, v kateri je kot eden od 
reaktantov vključena aktivna snov, 

• proizvodnjo enkapsuliranega herbicida s fizikalnim in kemijskim postopkom, pri čemer se 
kemični postopek nanaša samo na proizvodnjo polimernih mikrokapsul, ki vsebujejo aktivno 
snov in 

• formulacijo herbicidov v trdni obliki. 
 
Poseg vključuje tudi spremembo obstoječih postopkov:  

• povečanje obsega proizvodnje fitofarmacevtskih proizvodov tekočih herbicidov s formulacijo. 
 
Na lokaciji posega obratuje tudi sežigalnica odpadkov, ki se glede zmogljivosti ter vrste in količine 
obdelanih odpadkov ne spreminja.  
 
Nosilec posega ima na lokaciji tri srednje kurilne naprave, namenjene proizvodnji toplotne energije v 
primeru, ko sežigalnica ne deluje. S posegom se ena od srednjih kurilnih naprav odstrani, dve, skupne 
vhodne toplotne moči 4 MW, pa ostajata na lokaciji in se uporabita za ogrevanje prostorov v primeru, 
če pride v zimskem času do izpada sežigalnice, ki sicer oskrbuje podjetje s toplotno energijo za 
tehnološki proces in ogrevanje prostorov. Hkrati pa navedeni kurilni napravi ostajata na voljo za 
morebitno proizvodnjo toplotne energije za tehnološki proces v času, ko sežigalnica ne obratuje, 
zaradi česar se je nosilec posega odločil, da ju še nadalje uvršča med srednje kurilne naprave.  
 
Posledica posega bo povečan transport povezan z dovozom surovin in odvozom proizvodov iz lokacije 
posega. Prevoz se ne bo povečal sorazmerno glede ne povečanje zmogljivosti posega, ker se bo 
transport na in iz lokacije izvajal v večjih transportnih enotah. 
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Za izvedbo opisanih sprememb se bo uporabila večinoma obstoječa tehnološka oprema, nekaj opreme 
pa bo nove. Za izvedbo posega dodatna gradbena dela niso potrebna. V okviru posega se izvede le 
montažna dela v obstoječih objektih, s katerimi se za dejavnost obravnavanega posega instalira nove 
tehnološke enote, oziroma se bo za izvajanje nekaterih procesov obravnavanega posega usposobilo 
reaktorske posode, ki so že na lokaciji. Območje posega je že zadostno infrastrukturno opremljeno. Za 
izvedbo posega prav tako ni potrebna nadgradnja obstoječe infrastrukture in prometnih povezav. 
 
 
II.3.2 Uvrstitev posega po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov v 
naravo na varovana območja 
 
Posodobitev in nadgradnja industrijskega objekta po seznamu posegov iz priloge 2 Pravilnika o presoji 
sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 
130/04, 53/06, 38/10, 3/11) sodi v poglavje II. Območja proizvodnih dejavnosti in ga glede na 
kategorije naštete v Pravilniku lahko umestimo v kategorijo »Kompleksni industrijski objekti«. 
 
Tovrsten poseg ima po Pravilniku območje neposrednega vpliva določeno na 100 m, in sicer za vse 
skupine ter območje daljinskega vpliva na 1000 m, in sicer za ptice, netopirje, vodne in obvodne 
habitatne tipe ter hrošče. Dopolnitve in spremembe Pravilnika (Uradni list RS, št. 38/10) predpisujejo, 
da je za posege, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje, daljinski vpliv dvakrat večji od 
območja daljinskega vpliva, navedenega v Prilogi 2. V primeru obravnavanega posega daljinski vpliv 
tako znaša 2000 m. 
 
Tabela 1: Uvrstitev posegov po Pravilniku o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v 
naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) 

Poseg v naravo po 
Pravilniku 

Neposredni vpliv 
Območje 

neposrednega 
vpliva (v m) 

Daljinski vpliv 
Območje 

daljinskega vpliva 
(v m) 

Kompleksni 
industrijski objekti 

VSE SKUPINE 100 

ptice, netopirji, 
vodni in obvodni 

habitatni tipi, 
hrošči 

1000 

 
Na območju neposrednega vpliva posega (do 100 m) sta 2 varovani območji, in sicer Natura 2000 
območji POO Rački ribniki – Požeg (SI3000257) in POV Črete (SI5000027). Obe Natura območji 
sta tudi na območju dvakratnega daljinskega vpliva posega. Na območju dvakratnega daljinskega 
vpliva posega je tudi 6 zavarovanih območij, in sicer Krajinski park Ra čki ribniki – Požeg (Id. št. 
657) ter naravni spomeniki Rače - Turnovi ribniki - botani čni in zoološki naravni spomenik (Id. št. 
672), Rački ribniki - ornitološki naravni spomenik  (Id. št. 674), Hotinja vas lipa na polju - 
dendrološki naravni spomenik (Id. št. 711), Hotinja vas - vaška lipa pri kapelici - dendrološki 
naravni spomenik (Id. št. 710) in Hotinja vas - Ribnik - zoološki naravni spomenik (Id. št. 676).  
 
V tabeli spodaj so navedene oddaljenosti varovanih območij od predvidenih posegov in opredelitev, 
ali je nanje možen vpliv zaradi izvedbe posega. Varovanih območij za katere je v tabeli 2 ugotovljeno, 
da vpliva nanje ne bo, v nadaljevanju ne obravnavamo. 
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Tabela 2: Varovana območja na vplivnem območju posega s kratko obrazložitvijo možnega vpliva 
Varovano območje 
 

Oddaljenost 
od posega 

Možen 
vpliv 

Pojasnilo 

Natura 2000 
POO Rački ribniki – 
Požeg 

cca 10 m DA V primeru odvajanja onesnaženih odpadnih vod v 
ribnike in onesnaževanju zraka, bi bil možen 
neposreden in posreden negativen vpliv na 
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe Natura 2000 
območij POO Rački ribniki – Požeg in POV Črete.  

POV Črete cca 10 m DA 

Zavarovana območja 
Območja 
Krajinski park Rački 
ribniki – Požeg 

cca 200 m DA V primeru odvajanja onesnaženih odpadnih vod v 
ribnike in onesnaževanju zraka, bi bil možen posreden 
negativen vpliv na ključne vrste Krajinskega parka 
Rački ribniki – Požeg in ornitološkega naravnega 
spomenika Rački ribniki. 

Rački ribniki - ornitološki 
naravni spomenik 

cca 200 m DA 

Rače - Turnovi ribniki - 
botanični in zoološki 
naravni spomenik 

cca 1400 m NE Zaradi oddaljenosti posega negativni vplivi 
(onesnaženja vode v ribnikih in vplivov zaradi 
onesnaženja zraka) na zavarovano območje niso 
možno. 

Hotinja vas - vaška lipa 
pri kapelici - dendrološki 
naravni spomenik 

cca 1500 m NE Zaradi oddaljenosti posega rastišče zavarovanega 
dendrološkega naravnega spomenika ne bo ogroženo. 

Hotinja vas - Ribnik - 
zoološki naravni 
spomenik 

cca 1600 m NE Zaradi oddaljenosti posega negativni vplivi 
(onesnaženja vode v ribnikih in vplivov zaradi 
onesnaženja zraka) na zavarovano območje niso 
možno. 

Hotinja vas lipa na polju - 
dendrološki naravni 
spomenik 

cca 2000 m NE Zaradi oddaljenosti posega rastišče zavarovanega 
dendrološkega naravnega spomenika ne bo ogroženo. 

 
 

II.4 Predvideno obdobje izvajanja 
 
Poseg se bo izvedel po pridobitvi vseh potrebnih dovoljenj. 
 

II.5 Potrebe po naravnih virih 
 
V napravi se in se bo v času obratovanja uporabljala pitna voda iz javnega vodovodnega omrežja za 
sanitarne namene in tehnološka voda iz lastne vrtine za tehnološke namene in sicer za potrebe 
proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev (formulacija in sinteza), za hlajenje za tehnološkega procesa, 
za delovanje kotlov in pranje plinov pri delovanju sežigalnice, ki je tehnično povezane dejavnost s 
proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev. Za rabo vode v tehnološke namene je bilo pridobljeno delno 
vodno dovoljenje št. 35536-28/2006-6, z dne 05.07.2007, in sicer za rabo vode v letni količini 80.000 
m3. Za potrebe povečane proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev se predvideva poraba cca. 7.000 
m3/leto, ki se bo vgradila v proizvode, kar bo v okvirih iz navedenega vodnega dovoljenja.   
 
Gradbena dela niso predvidena, porabe mineralnih surovin ne bo. 
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II.6 Predvidene emisije, odpadki in ravnanja z njimi  
 
Za izvedbo posega gradnja ne bo potrebna, zato nobenih emisij snovi in odpadkov v povezavi z 
gradnjo ne bo.   
 
Emisije v zrak 
Emisije snovi v zrak med obratovanjem posega bodo nastajale v povezavi z obratovanjem tehnoloških 
enot in v povezavi s transportom in sicer zaradi dovoza surovin in odvoza proizvodov ter interne 
manipulacije z dizelskimi viličarji.  
 
V povezavi  s proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev bodo nastajale tipične emisije značilne za to 
vrsto proizvodnje, in sicer celotni prah ter celotne organske snovi izraženo kot TOC. V PVO je 
ugotovljeno, da bodo povečane količine emisij snovi v zrak zaradi posega in z njim povezanega 
prometa majhne glede na obstoječe stanje, zato je ocenjeno, da skupna obremenitev ne bo povzročila 
sprememb v kakovosti zraka na območju naprave in širši okolici, s tem pa obravnavani poseg tudi ne 
bo povzročil preseganja mejnih in ciljnih vrednosti parametrov onesnaževanja zunanjega zraka. 
 
Emisije v tla in vode 
Glede na to, da na segmentu odpadnih industrijskih vod ne bo nobenih sprememb, aktivira se le 
obstoječe puhalo za vpihovanje zraka za oksidacijo glifosata v odpadni industrijski vodi iz proizvodnje 
fitofarmacevtskih sredstev, s čimer se bo koncentracija glifosata vzdrževala pod mejno vrednostjo ter 
posledično premakne merilno mesto za navedeno oksidacijo, vsa odpadna voda – tako očiščena 
odpadna industrijska kot tudi odpadna komunalna voda in očiščena odpadna padavinska voda pa se 
odvaja v javno kanalizacijo, ki se zaključuje z javno komunalno čistilno napravo kraja Rače, v času 
obratovanja posega glede na predvideno ravnanje z vsemi vrstami odpadnih vod je vpliv v PVO 
ocenjen z oceno vpliva ni.     
 
Emisije hrupa 
V času obratovanja posega bo hrup nastajal predvsem zaradi dovoza surovin in odvoza produktov, v 
manjši meri pa v povezavi z delovanjem izpustov emisij snovi v zrak. Vse proizvodne enote bodo 
obratovale v zaprtih objektih, zato njihov vpliv z emisijami hrupa v zunanjem okolju ne bo zaznaven.  
 
Vibracije 
V času obratovanja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev ne bodo obratovale naprave ali stroji, ki bi 
bili vir vibracij, zato bodo vir vibracij le dovozi surovin in izdelkov s tovornimi vozili. Dovozi in 
odvozi bodo potekali po obstoječih cestah na območju. 
 
Odpadki 
Pričakovane vrste in letne količine odpadkov, ki bodo nastajali pri posegu v času obratovanja, ter 
predvideni prevzemniki teh odpadkov, so prikazani v tabeli v nadaljevanju. 
 
Tabela 3: Pričakovani odpadki po posegu povečanja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev v času 
obratovanja (PVO, 2017) 

Klasif. št. 
odpadka 

Naziv odpadka Prevzemnik 
Pričakovana skupna 

količina 
ton/leto) 

07 04 01* 
Pralne tekočine na vodni osnovi in 
matične lužnice 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

150 

07 04 09* 
Halogenirane filtrne pogače in 
izrabljeni absorbenti 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

2,64 

07 04 11* 
Blato, ki vsebuje nevarne snovi, iz 
čiščenja odpadnih voda na kraju 
nastanka 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

2,46 
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07 04 13* 
Trdni odpadki, ki vsebujejo nevarne 
snovi 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

20 

17 04 05 Železo in jeklo 
Oddaja pooblaščenim 
obdelovalcem te vrste  
odpadkov 

5 

13 02 05* 
Mineralna neklorirana motorna olja, 
olja prestavnih mehanizmov in 
mazalna olja 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

0,5 

15 01 03 Lesena embalaža 
Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

8 

15 01 10* 
Embalaža, ki vsebuje ostanke 
nevarnih snovi ali je onesnažena z 
nevarnimi snovmi 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

300 

16 05 08* 
Zavržene organske kemikalije, ki 
sestojijo iz nevarnih snovi ali jih 
vsebujejo 

Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

1 

20 01 01 Papir ter karton in lepenka 
Odstranjevanje v lastni 
sežigalnici odpadkov 

18,3 

20 03 01 Mešani komunalni odpadki 
Oddaja izvajalcu javne 
službe na območju 

15 

 
Na lokaciji posega se nahaja tudi sežigalnica odpadkov, ki ni del obravnavanega posega, gre pa za  
tehnično povezano dejavnost, saj se v njej odstranjuje, poleg odpadkov drugih imetnikov, tudi 
odpadke, ki bodo nastajali pri proizvodnji fitofarmacevtskih sredstev. Glavni odpadki, ki nastajajo pri 
obratovanju sežigalnice v obstoječem stanju, so navedeni v spodnji tabeli in se njihova količina v 
povezavi s posegom ne bo povečevala. 
 
Tabela 4: Odpadki iz obratovanja sežigalnice (PVO, 2017) 

Klasif. št. 
odpadka 

Naziv odpadka Prevzemnik 
Pričakovana skupna 

količina 
ton/leto) 

19 01 07* 
Trdni odpadki iz čiščenja odpadnih 
plinov 

Oddaja pooblaščenim 
obdelovalcem te vrste  
odpadkov 

20,3 

19 01 12 
Ogorki in žlindra, ki niso navedeni v 
19 01 11 

Oddaja pooblaščenim 
obdelovalcem te vrste  
odpadkov 

820,2 

19 08 13* 
Blato iz druge obdelave industrijskih 
odpadnih voda, ki vsebuje nevarne 
snovi 

Oddaja pooblaščenim 
obdelovalcem te vrste  
odpadkov 

0,1 
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III. PODATKI O VAROVANIH OBMO ČJIH 
 

III.1. Varstveni cilji varovanega območja in dejavniki, ki prispevajo k 
ohranitveni vrednosti območja 

 
Natura 2000 območja 
 
Na območjih Natura 2000 veljajo splošni varstveni cilji, ki so določeni z Uredbo o posebnih 
varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 
33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US in 3/14 in 21/16).   
 
V Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) so podrobnejši varstveni cilji pa tudi 
pristojni sektorji in odgovorni nosilci za izvajanje varstvenih ukrepov določeni za vsa Natura 2000 
območja, in sicer v prilogi 6.1 »Cilji in ukrepi«. Podrobnejši varstveni cilji se praviloma nanašajo na 
vsako vrsto oziroma habitatni tip (oziroma na cono) na vsakem območju Natura 2000, izhajajo pa iz 
varstvenih ciljev, določenih z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) in 
varstvenih ciljev za ohranjanje habitatov ogroženih rastlinskih in živalskih vrst ter habitatnih tipov, ki 
se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju, v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave ter 
sprejetimi strategijami in programi, s katerimi se načrtuje to področje.  
 
Avtorji Dodatka za varovana območja smo relevantne varstvene cilje, ki prispevajo k ohranitveni 
vrednosti območja Natura 2000, povzeli iz omenjenega Programa (tabela spodaj).  
 
Tabela 5: Podrobnejši varstveni cilji presojanih Natura 2000 območij (PUN, 2015)  
ID 
območja 

Ime 
območja 

EU 
koda 

Ime vrste/HT Varstveni cilji 

SI3000257 
 

Rački 
ribniki - 
Požeg 
 

3130 
 

Oligotrofne do 
mezotrofne 
stoječe vode z 
amfibijskimi 
združbami 
razredov 
Litorelletea 
uniflorae in/ali 
Isoëto-
Nanojuncetea 

- Velikost habitatnega tipa: ohrani se 74 ha  
- Ohrani se sezonsko nihanje voda 
- Ohrani se ekološkim zahtevam habitatnega tipa primeren hidrološki 

režim ribnikov 
- Obnovi se ekološkim zahtevam habitatnega tipa primeren hidrološki 

režim ribnikov (Grajevnik) 
- Ohrani se ekološkim zahtevam habitatnega tipa prilagojena kakovost 

vode 

3150 Naravna 
evtrofna jezera 
z vodno 
vegetacijo zvez 
Magnopotamion 
ali 
Hydrocharition 

- Velikost habitatnega tipa: ohrani se 34 ha  
- Ohrani se stabilen vodostaj, mogoča kratkotrajna izsušitev 
- Ohrani se počasi tekoča ali stoječa voda, kjer se useda organski material 
- Ohrani se ekološkim zahtevam habitatnega tipa primeren hidrološki 

režim ribnikov 
- Obnovi se ekološkim zahtevam habitatnega tipa primeren hidrološki 

režim ribnikov (Grajevnik) 
- Ohrani se ekološkim zahtevam habitatnega tipa prilagojena kakovost 

vode 
- Ohrani se stalež rastlinojedih vrst rib, ki ne ogroža vodne vegetacije 

91E0 Obrečna 
vrbovja, jelševja 
in jesenovja 
(mehkolesna 
loka); (Alnus 
glutinosa in 
Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 
incanae, 
Salicion albae)) 

- Velikost habitatnega tipa: se obnovi na več kot 53 ha  
- Obnovi se povezanost habitatnega tipa 
- Obnovi se naravna hidromorfologija voda 
- Obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov 

91F0 Obrečni - Velikost habitatnega tipa: se obnovi na 196 ha  
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hrastovo-
jesenovo-
brestovi 
gozdovi 
(Quercus robur, 
Ulmus laevis in 
Ulmus minor, 
Fraxinus 
excelsior ali 
Fraxinus 
angustifolia), 
vzdolž velikih 
rek (Ulmenion 
minoris) 

- Obnovi se naravna hidromorfologija voda 
- Obnovi se ekološkim zahtevam habitatnega tipa primeren nivo 

podtalnice 
- Obnovi se rastišču primerna drevesna sestava gozdov 
- Obnovi se naravno pomlajevanje rastišču primernih vrst 

1042 dristavični 
spreletavec 

- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim ribnikov 
- Ohrani se naravna hidromorfologija voda 
- Ohrani se vodna vegetacija (Rački ribniki) 
- Ohrani se stalež rastlinojedih vrst rib, ki ne ogroža vodne vegetacije 
- Ohrani se stalež domorodnih rib, ki ne ogroža kačjih pastirjev 
- Ohrani se brez vnosa hranil in dodatnega krmljenja rib (požeg) 
- Ohrani se brez športnega ribolova 
- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se enkrat letno košeni nasipi (požeg) 

1078 črtasti 
medvedek  

- Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste 
- Velikost habitata: ohrani se 
- Ohranijo se presvetljeni gozdovi, gozdne jase, strukturirani gozdni 

robovi, površine v obnovi 
1082 ovratniški 

plavač  
- Velikost habitata: se obnovi 
- Obnovi se mrtvice in druge stoječe vode 
- Obnovi se stalež domorodnih rib, ki ne ogroža hroščev 

1308 širokouhi 
netopir  

- Velikost populacije: ohrani se prisotnost vrste 
- Velikost habitata: ohrani se 
- Ohrani se gozd z najmanj 30% deležem sestojev z odraslim drevjem 

(razširjeni debelinski razred B in C) 
- Ohrani se 1 do 2 habitatni drevesi (dupla, razvejana, polomljena, 

odmirajoča stoječa drevesa) / ha, debelejši od 30 cm 
1428 štiriperesna 

marzilka  
- Ohrani se stalež rastlinojedih vrst rib, ki ne ogroža vodne vegetacije 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

1898 kranjska sita  - Velikost habitata: ohrani se 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 
- Obnovi se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim (Grajevnik) 

SI5000027 Črete A022 čapljica - Velikost populacije: ohrani se 13 parov  
- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se habitat brez požiganja trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se strukturirana trstičja in sestoji rogoza, del trstičja je potopljen 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A027 velika bela 
čaplja 

- Velikost populacije: ohrani se 180 osebkov  
- Velikost populacije: ohrani se 500 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 790 ha  
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 

A029 rjava čaplja - Velikost populacije: ohrani se 50 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 270 ha  
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
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- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A051 konopnica - Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A055 reglja - Velikost populacije: ohrani se 10 parov  
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se habitat brez požiganja trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A059 sivka - Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se habitat brez požiganja trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A060 kostanjevka - Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A061 čopasta črnica - Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se habitat brez požiganja trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A073 črni škarnik - Velikost populacije: ohrani se 3 parov  
- Velikost habitata: ohrani se 1450 ha  
- Ohrani se mir v okolici (300 m) gnezda črnega škarnika od 1. aprila do 

31. julija 
- Ohrani se mir v okolici (300 m) gnezda črnega škarnika od 1. aprila do 

31. julija 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojeno gospodarjenje 40 m 

okoli gnezda 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojene novogradnje in 

rekonstrukcije nizko in srednjenapetostnega električnega omrežja 
A075 belorepec - Velikost populacije: ohrani se 2 parov  

- Velikost habitata: ohrani se 1450 ha  
- Ohrani se mir v okolici (500 m) gnezda belorepca od 1. januarja do 15. 

julija 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojeno gospodarjenje 40 m 

okoli gnezda 
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- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 

A081 rjavi lunj - Velikost populacije: ohrani se 1700 osebkov  
- Velikost habitata: se obnovi na 680 ha  
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Ohrani se mirna cona na območju prenočišča 

A082 pepelasti lunj - Velikost populacije: ohrani se 12 osebkov  
- Velikost populacije: ohrani se 390 osebkov  
- Velikost habitata: se obnovi na 690 ha  
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 
- Ohrani se mirna cona na območju prenočišča 
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 

A084 močvirski lunj - Velikost populacije: ohrani se 100 osebkov  
- Velikost habitata: se obnovi na 690 ha  
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 

A094 ribji orel - Velikost populacije: ohrani se 130 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 270 ha  
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 

A118 mokož - Velikost populacije: ohrani se 10 parov  
- Velikost habitata: ohrani se 270 ha  
- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se habitat brez požiganja trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se strukturirana trstičja in sestoji rogoza, del trstičja je potopljen 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

A119 grahasta 
tukalica 

- Velikost habitata: se obnovi na 66 ha  
- Ohrani se habitat brez požiganja 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Košnja travišč znotraj zadrževalnika po 1.8. 

A120 mala tukalica - Velikost populacije: ohrani se 5 parov  
- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se strukturirana trstičja in sestoji rogoza, del trstičja je potopljen 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 

A127 žerjav - Velikost populacije: ohrani se 1000 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 540 ha  
- Ohrani se stoječe vode 
- Ohrani se odprta ekstenzivno obdelana krajina 
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 

A142 priba - Velikost populacije: ohrani se 7500 osebkov  
- Ohrani se košnja travišč znotraj zadrževalnika po 1.8. 
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 

A151 togotnik - Velikost populacije: ohrani se 910 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 770 ha  
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Se obnovi poplavne površine 

A160 veliki škurh - Velikost populacije: ohrani se 200 osebkov  
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- Velikost habitata: ohrani se 190 ha  
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Se obnovi poplavne površine 
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 

A166 močvirski 
martinec 

- Velikost populacije: ohrani se 670 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 280 ha  
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 
- Ohrani se vodna vegetacija (zahodni del zadrževalnika in notranji kanal) 
- Se obnovi poplavne površine 

A179 rečni galeb - Velikost habitata: ohrani se 770 ha  
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se brez turistično rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del nasipa pri iztočnem objektu 

A197 črna čigra - Velikost populacije: ohrani se 750 osebkov  
- Velikost habitata: ohrani se 250 ha  
- Ohrani se brez namernega plašenja ptic s strani upravljalca ribogojnice 

A298 rakar - Velikost populacije: ohrani se 25 parov  
- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se strukturirana trstičja in sestoji rogoza, del trstičja je potopljen 
- Izboljša se ekološkim zahtevam vrste prilagojen vodni režim 

zadrževalnika 
A338 rjavi srakoper - Velikost habitata: ohrani se 580 ha  

- Obnovi se mejice, grmišča in posamezna drevesa 
- Obnovijo se ekstenzivni travniki 
- Ohrani se ekstenzivne njive z žitom (razen koruze) 

 
Zavarovana območja 
 
Osnova za navedbo varstvenih ciljev za zavarovani območji Krajinski park Rački ribniki – Požeg in 
Rački ribniki - ornitološki naravni spomenik je Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju 
občine Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92). V Odloku so predpisani samo varstveni 
režimi, varstveni cilji pa niso opredeljeni. Izdelovalci poročila smo varstvene cilje, ki prispevajo k 
ohranitveni vrednosti teh zavarovanih območij, opredelili sami, ob upoštevanju varstvenih režimov 
(spodnja tabela). 
 
Tabela 6: Podrobnejši varstveni cilji zavarovanega območja 
Zavarovano območje Varstveni cilj 

 
Krajinski park Rački ribniki – 
Požeg (ID 657) 

- Ohranjanje ugodnega količinskega in kemijskega stanja voda 
- Ohranjanje obstoječe lesne vegetacije 
- Ohranjanje obstoječih značilnih krajinskih vzorcev Rački ribniki - ornitološki 

naravni spomenik (ID 674) 
 
Zavarovanih območij za katere je v poglavju II.3.2 ugotovljeno, da vpliva ne bo, ne obravnavamo. 
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III.2 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih 
območij, na katerih je zaradi varstva okolja, ohranjanja narave, 
varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan drugačni 
režim 

 
Varovana območja 
 
Natura 2000 območja 
Na območju neposrednega vpliva posega (do 100 m) sta 2 varovani območji, in sicer Natura 2000 
območji POO Rački ribniki – Požeg (SI3000257) in POV Črete (SI5000027). Ti dve Natura 
območji sta tudi na območju daljinskega vpliva posega (do 2000 m). Območji sta prikazani na sliki 
spodaj. 
 

 
Slika 4: Prikaz Natura 2000 območij na vplivnem območju posega (Geoportal ARSO, 2017) 
 
Zavarovana območja 
Na območju daljinskega vpliva posega (do 2000 m) je 6 zavarovanih območij, in sicer Krajinski park 
Rački ribniki – Požeg (Id. št. 657) ter naravni spomeniki: Rače - Turnovi ribniki - botani čni in 
zoološki naravni spomenik (Id. št. 672), Rački ribniki - ornitološki naravni spomenik  (Id. št. 674), 
Hotinja vas lipa na polju - dendrološki naravni spomenik (Id. št. 711), Hotinja vas - vaška lipa 
pri kapelici - dendrološki naravni spomenik (Id. št. 710) in Hotinja vas - Ribnik - zoološki 
naravni spomenik (Id. št. 676). Območja so prikazana na sliki spodaj. 
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Slika 5: Prikaz zavarovanih območij na vplivnem območju posega (Geoportal ARSO, 2017) 

 
 
Ekološko pomembna območja in naravne vrednote 
Na območju posega ni naravnih vrednot in ekološko pomembnih območij (EPO). V njegovi bližini je 
EPO Rački ribniki – Požeg in naravna vrednota Rački ribniki – kompleks nižinskega gozda in 
ribnikov. Območja so prikazana na sliki spodaj. 
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Slika 6: Ekološko pomembna območja in naravne vrednote na širšem območju posega (Geoportal ARSO, 
2017) 
 
Gozd 
Na območju posega ni gozdnih površin, varovalnih gozdov, gozdnih rezervatov ali gozdov s posebnim 
namenom.  
 
Kulturna dediščina 
Na območju posega ni enot, vpisanih v Register kulturne dediščine.  V neposredni bližini, cca. 40 m 
od roba lokacije nosilca posega, pa sta dva objekta kulturne dediščine; EŠD 8945 Rače - Grad Rače in 
EŠD 1983 memorialna kulturna dediščina Rače - Spomenik NOB (Register nepremične kulturne 
dediščine, maj 2017).  
 
Vodovarstvena območja 
Lokacija posega se nahaja na vodovarstvenem območju, ki se skladno z Uredbo o vodovarstvenem 
območju za vodno telo vodonosnikov Dravsko-ptujskega polja (Uradni list RS, št. 59/07, 32/11, 24/13 
in 79/15) uvršča v širše oziroma tretje vodovarstveno območje z oznako VVO III. 
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Slika 7: Vodovarstvena območja na območju posega (Atlas okolja, 2017) 
 
Poplavna območja 
Na območju posega ni poplavnih območij (Atlas voda, 2017). 
 
 
 

III.3 Povzetek veljavnih pravnih režimov na varovanih območjih ali 
njihovih delih, podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic 
oziroma strokovnih podlagah in stopnja upoštevanja posega 

 
III.3.1 Pravni režimi in varstvene usmeritve 
 
Območja Natura 2000  
Območja Natura 2000 imajo varstvene usmeritve opredeljene v Uredbi o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 
39/13, 3/14 in 21/16), in sicer v 7. in 15. členu.  
 
Tabela 7: Varstvene usmeritve in pravila ravnanja na območjih Natura 2000 
Varstvene usmeritve (7. člen) 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
V Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) so podrobnejše varstvene usmeritve 
določene za vsa Natura 2000 območja oziroma za vsako kvalifikacijsko vrsto posebej, in sicer v 
prilogi 6.1 »Cilji in ukrepi«. Podrobnejše varstvene usmeritve iz priloge 6.1 Programa za Natura 2000 
območje POV Črete so določene kot: 

- podrobnejše varstvene usmeritve določijo naravovarstvene smernice in mnenja, 
- uskladiti datume, 
- obnoviti Turnove ribnike in Grajevnika, 
- zimsko štetje vodnih ptic, 
- indeks ptic kmetijske krajine. 

 
za Natura 2000 območje POO Rački ribniki – Požeg pa so določene kot: 

- podrobnejše varstvene usmeritve določijo naravovarstvene smernice in mnenja, 
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- dosejati vrsto štiriperesna marzilka – reintrodukcija, 
- obnoviti ribnike (Grajevnik, Turnovi ribniki, mali Rački ribnik). 

 
 
Zavarovana območja 
 
Krajinski park Ra čki ribniki – Požeg  
 

Varstveni režim je opredeljen z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine 
Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92). Predpisano je ohranjanje nadaljnje tradicionalne rabe 
in gospodarjenja, treba pa j e upoštevati tudi nekatere omejitve. Prepovedano je: 

- graditi stavbe razen v sklopu obstoječe kmetije; 
- graditi objekte, ki niso usklajeni z lokalnimi značilnostmi arhitekture in stavbarstva; 
- izvajati večje hidromelioracije, agromelioracije in komasacije; 
- odlagati ali odmetavati odpadke vseh vrst izven za to določenih in ustrezno urejenih mest ter 

kakršnokoli onesnaževanje voda; 
- locirati trajna odlagališča odpadkov; 
- izkoriščanje rudnin (gramoznice, peskokopi, glinokopi); 
- posegati v kmetijsko zemljišče tako, da se s tem bistveno spremeni izgled krajine; 
- spreminjati namembnosti zemljišča brez usklajevanja in soglasja pristojnega Zavoda za 

varovanje narave in kulturne dediščine; 
- uporabljati agrokemična sredstva za zatiranje in uničevanje rastlin in živali zunaj obdelovalnih 

površin; 
- povzročati stalne vibracije in eksplozije; 
- v gozdovih sekati na golo in vnašati neavtohtone rastlinske vrste; 
- naseljevanje tujih rastlinskih in živalskih vrst v prosto naravo; 
- odstranjevati drevesno in grmovno vegetacijo izven gozdov (posamična drevesa, mejice, 

zarast ob potokih in jarkih…). Dovoljeno je tradicionalno gospodarjenje s to zarastjo in 
vzdrževanje mejic in obvodne zarasti. 

 
Rački ribniki – ornitološki naravni spomenik 
 
Varstveni režim je opredeljen z Odlokom o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine 
Maribor (Medobčinski uradni vestnik, št. 17/92). Prepovedano je: 

- vsakršno poseganje, ki bi spremenilo življenjske pogoje živali, npr. odstranjevanje ali 
spreminjanje vegetacije, spreminjanje vodnega stanja (osuševanje, dviganje ali spuščanje 
gladine talne vode, poplavitve, zamenjava slane vode s sladko in obratno itd.), gradnje vseh 
vrst in zemeljska dela, odstranjevanje zemlje ali kamninske podlage, zasipavanje (odlaganje 
odpadnih materialov); 

- loviti, nabirati, preganjati in uničevati živali; 
- spreminjati sestavo zoocenoze z naseljevanjem vrst; 
- približevati se gnezdiščem ter prostorom, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali razmnožujejo; 
- uničevati ali poškodovati gnezdišča ter prostore, kjer se živali zadržujejo, hranijo ali 

razmnožujejo; 
- povzročati hrup, eksplozije ali vibracije na ožjem ali širšem območju od kjer seže njihov 

vpliv; 
- umetno osvetljevanje živali, njihova gnezdišča in bivališča; 
- izvajati takšna melioracijska in regulacijska dela in v okolici, katerih škodljive posledice bi 

bilo mogoče čutiti na ožji lokaliteti; 
- onesnaževati zrak s prahom, aerosoli ali strupenimi plini in tako poslabšati pogoje živali na 

ožji lokaliteti. 
 
Prepovedano je uničevanje naravne obrežne vegetacije, predvsem v severnem delu Velikega in 
severozahodnem delu Malega ribnika. 
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III.3.2 Podatki o pridobitvi naravovarstvenih smernic in strokovnih podlag 
 
Naravovarstvene smernice niso bile izdane.  
 

III.4 Prikaz obmo čij dejanske rabe prostora 
 
Na območju posega gre po dejanski rabi za pozidano in sorodno zemljišče (slika spodaj). 
 

 

 
Slika 8: Dejanska raba prostora na širšem območju posega (MKGP, http://rkg.gov.si/, 2017) 
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III.5 Vrste in habitatni tipi za katere je Natura o bmočje določeno, vključno s podatki iz SDF 
 
POO Rački ribniki – Požeg (SI3000257) 
Območje spada v celinsko biogeografsko regijo. 
 
Tabela 8: Oznaka populacije ter ocena kvalitete območja za kvalifikacijske vrste POO Rački ribniki - Požeg 
EU 
Koda 

Slovensko ime vrste Latinsko ime vrste 
Podatek o 
populaciji 

Gostota in velikost 
populacije 

Stopnja 
ohranjenosti 

Stopnja 
izolacije 

Splošna 
ocena 

Končna ocena 
stanja 

ohranjenosti 
1042 dristavični spreletavec Leucorrhinia pectoralis R C B B B U2- 
1078* *črtasti medvedek Callimorpha 

quadripunctaria 
C C B C C FV 

1082 ovratniški plavač  Graphoderus bilineatus C C C A C U2- 
1308 širokouhi netopir  Barbastella barbastellus P C B C C FV 
1428 štiriperesna marzilka  Marsilea quadrifolia R B C B B U2- 
1898 kranjska sita  Eleocharis carniolica R A C A B U1- 
Legenda: 
*prednostna vrsta 
EU koda: koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). 
Podatek o populaciji: P – prisoten, C – pogost, R – redek, V – zelo redek 
Gostota in velikost populacije: A: 100%>=p>15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0%, D: neznačilno pojavljanje 
Stopnja ohranjenosti: A: odlična stopnja ohranjenosti, B: dobra stopnja ohranjenosti, C: povprečna ali zmanjšana stopnja 
Stopnja izolacije: A: populacija je (skoraj) izolirana, B: populacija ni izolirana, ampak je na robu meje razširjenosti, C: populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti 
Splošna ocena: A: odlična vrednost, B: dobra vrednost, C: značilna vrednost 
Končna ocena stanja ohranjenosti (po poročilu v skladu s 17. členom Direktive o habitatih): FV: ugodno, U1: nezadostno, U1+: nezadostno vendar se izboljšuje, U1-: nezadostno in se še slabša, U1=: neugodno stanje 
– stabilno, U2: slabo, U2+: slabo vendar se izboljšuje, U2-: slabo in se še slabša 

 
Tabela 9: Oznaka ter ocena kvalitete območja za kvalifikacijske habitatne tipe POO Rački ribniki - Požeg 
EU 
Koda 

Habitatni tip 
Delež površine 

[%] 

Stopnja 
reprezenta-

tivnosti 

Relativna 
površina 

Stopnja 
ohranjenosti 

Splošna ocena 
Končna ocena 

stanja 
ohranjenosti 

3130 Oligotrofne do mezotrofne stoječe vode z 
amfibijskimi združbami razredov 
Litorelletea uniflorae in/ali Isoëto-
Nanojuncetea 

5 B B B B U2= 

3150 Naravna evtrofna jezera z vodno 
vegetacijo zvez Magnopotamion ali 
Hydrocharition 

3 B B B B U2- 
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91E0* Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja 
(mehkolesna 
loka); (Alnus glutinosa in Fraxinus 
excelsior (AlnoPadion, Alnion incanae, 
Salicion albae))* 

10 B C B B U2- 

91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-brestovi 
gozdovi (Quercus robur, Ulmus laevis in 
Ulmus minor, Fraxinus excelsior ali 
Fraxinus angustifolia), vzdolž velikih 
rek (Ulmenion minoris) 

ni podatka B C B B U2- 

Legenda: 
*prednostni HT 
EU koda: koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). 
Physis: koda po: Habitatni tipi Slovenije HTS 2004 – tipologija. Ljubljana, ARSO 
Stopnja reprezentativnosti: A: odlična, B: dobra,  
Relativna površina: A: 100%>=p>15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0%, D: neznačilno pojavljanje 
Stopnja ohranjenosti: A: odlična stopnja ohranjenosti, B: dobra stopnja ohranjenosti, C: povprečna ali zmanjšana stopnja 
Splošna ocena: A: odlična vrednost, B: dobra vrednost, C: značilna vrednost 
Končna ocena stanja ohranjenosti (po poročilu v skladu s 17. členom Direktive o habitatih): FV: ugodno, U1+: neugodno vendar se izboljšuje, U1=: neugodno stabilno; U1-: neugodno in se še slabša, U1x: neugodno 
trend ni znan, U2+: slabo vendar se izboljšuje, U2=: slabo stabilno, U2-: slabo in se še slabša, U2x: slabo trend ni znan, XX: stanja ni mogoče oceniti 
 
 
POV Črete (SI5000027) 
Območje spada v celinsko biogeografsko regijo. 
 
Tabela 10: Oznaka populacije ter ocena kvalitete območja za kvalifikacijske vrste na Natura območju POV Črete 
EU 
Koda 

Slovensko ime 
vrste 

Latinsko ime vrste 
Podatek o populaciji 

Gostota in 
velikost 

populacije 

Stopnja 
ohranjenosti Stopnja izolacije Splošna ocena 

A075 belorepec Haliaeetus albicilla  Razmn. /gnezd. min. 1 max. 2 B B C C 
A022 čapljica Ixobrychus minutus  Razmn. /gnezd. min. 5 max. 13 B B C C 
A061 čopasta črnica Aythya fuligula  Razmn. /gnezd. min. 15 max. 55 A B C B 
A197 črna čigra Chlidonias niger  Sel. min. 250 max. 750 B B C B 
A073 črni škarnik Milvus migrans  Razmn. /gnezd. min. 2 max. 3 B B C C 
A119 grahasta tukalica Porzana porzana  Razmn. /gnezd. min. 5 max. 15 B B C C 
A051 konopnica Anas strepera  Razmn. /gnezd. min. 5 max. 13 A B C C 
A060 kostanjevka Aythya nyroca  Razmn. /gnezd. min. 10 max. 20 

Sel. min. 100 max. 200 
A B C B 

A120 mala tukalica Porzana parva  Razmn. /gnezd. min. 2 max. 5 B B C C 
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A084 močvirski lunj Circus pygargus  Sel. min. 30 max. 100 C B C C 
A166 močvirski 

martinec 
Tringa glareola  

Sel. min. 250 max. 670 B B C B 

A118 mokož Rallus aquaticus  Razmn. /gnezd. min. 5 max. 10 B B C C 
A082 pepelasti lunj Circus cyaneus  Sel. min. 190 max. 390 

Prez. min. 1 max. 12 
B B C C 

A142 priba Vanellus vanellus  Razmn. /gnezd. min. 20 max. 40 B C C C 
A298 rakar Acrocephalus 

arundinaceus  
Razmn. /gnezd. min. 10 max. 25 B B C B 

A179 rečni galeb Larus ridibundus  Razmn. /gnezd. min. 0 max. 4 C B C C 
A055 reglja Anas querquedula  Razmn. /gnezd. min. 5 max. 10 A B C C 
A094 ribji orel Pandion haliaetus  Sel. min. 50 max. 130 A B C B 
A029 rjava čaplja Ardea purpurea  Razmn. /gnezd. min. 30 max. 50 C B C C 
A081 rjavi lunj Circus aeruginosus  Sel. min. 260 max. 1700 B B C B 
A338 rjavi srakoper Lanius collurio  Razmn. /gnezd. min. 50 max. 150 C C C C 
A059 sivka Aythya ferina  Razmn. /gnezd. min. 50 max. 90 A B C B 
A151 togotnik Philomachus 

pugnax  
Sel. min. 220 max. 910 B B C C 

A027 velika bela čaplja Egretta alba  Sel. min. 450 max. 500 
Prez. min. 65 max. 180 

A B C B 

A160 veliki škurh Numenius arquata  Sel. min. 50 max. 200 A B C B 
A127 žerjav Grus grus  Sel. min. 500 max. 1000 B B C C 
Legenda: 
EU koda: koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Council Directive 92/43/EEC on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora). 
Podatek o populaciji: P – prisoten, C – pogost, R – redek, V – zelo redek 
Gostota in velikost populacije: A: 100%>=p>15%, B: 15%>=p>2%, C: 2%>=p>0%, D: neznačilno pojavljanje 
Stopnja ohranjenosti: A: odlična stopnja ohranjenosti, B: dobra stopnja ohranjenosti, C: povprečna ali zmanjšana stopnja 
Stopnja izolacije: A: populacija je (skoraj) izolirana, B: populacija ni izolirana, ampak je na robu meje razširjenosti, C: populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti 
Splošna ocena: A: odlična vrednost, B: dobra vrednost, C: značilna vrednost 
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III.6 Na črti za upravljanje območja in usmeritve, ki izhajajo iz njih 
 
V Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020) so podrobnejši varstveni cilji pa tudi 
pristojni sektorji in odgovorni nosilci za izvajanje varstvenih ukrepov in podrobnejših varstvenih 
usmeritev določeni za vsa Natura 2000 območja, in sicer v prilogi 6.1 »Cilji in ukrepi«.  
 
V prilogi 6.2 »Načrti za Naturo« omenjenega Programa, je naveden seznam načrtov rabe naravnih 
dobrin – planov, ki so lahko neposredno potrebni za varstvo 
območij Natura. Za Natura 2000 območje POO Rački ribniki – Požeg sta v seznamu navedena 
gozdnogospodarska načrta GGE Slovenska Bistrica in GGE Zgornje Dravsko polje ter načrt 
mariborskega ribiškega okoliša; za POV Črete pa so v seznamu navedeni gozdnogospodarski načrti 
GGE Slovenska Bistrica, GGE Spodnje Dravsko polje, GGE Zgornje Dravsko polje in GGE Lešje ter 
načrti slovenjebistriškega, mariborskega in ptujskega ribiškega okoliša. 
 
Krajinski park Rački ribniki – Požeg in naravni spomeniki Rače - Turnovi ribniki - botanični in 
zoološki naravni spomenik nimata ločenih načrtov upravljanja. 
 
 

III.7 Opis obstoječega izhodiščnega stanja območja 
 
Podatke o pojavljanju posameznih kvalifikacijskih habitatnih tipov smo povzeli iz javno dostopnih 
podatkov o conah habitatnih tipov. Za potrebe izdelave poročila je 11.6.2015 izveden popis ptic na 
območju POV Črete, in sicer v bližini ograje podjetja. 
 
Cona habitatnega tipa je grafična opredelitev površine habitatnega tipa znotraj območja Natura. Cone 
HT smo povzeli po Katalogu informacij javnega značaja, spletna stran Zavoda za varstvo narave 
Slovenije (v nadaljevanju: ZRSVN), marec 2016.  
 
Natura 2000 območja 
 
POO Rački ribniki – Požeg 

Območje Račkih ribnikov in akumulacije Požeg leži na robu Dravskega polja, južno od Maribora, med 
Račami in Spodnjo Polskavo. Obsega s travniki in njivami obdan velik strnjeni kompleks nižinskega 
gozda dveh varovanih habitatnih tipov - obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka) ter 
nižinski poplavni hrastovo-belogabrovi gozdovi. Številni ribniki, ki ležijo v gozdu ali na njegovem 
robu imajo pestro plavajočo in zakoreninjeno vegetacijo oligotrofnih do mezotrofnih stoječih vod ali 
evtrofnih stoječih vod. Pester mozaik mokrotnih travnikov in kmetijskih površin, mejic, vlažnih 
depresij, ribnikov in nižinskega gozda se tukaj zrcali v izredni raznolikosti živega sveta. Na vlažnih 
mestih v gozdovih ter na občasno poplavljenih predelih na peščeni, ilovnati ali glineni podlagi na 
obrežju ribnikov raste kranjska sita. Intenzivno gospodarjenje z ribniki ter vnos rastlinojedih ribjih vrst 
močno ogroža vodno praprot štiriperesno marsiljko, ki ima na Štajerskem tri rastišča, vsa pa so zelo 
ogrožena. Prav tako je ogrožena populacija vodnih nevretenčarjev, med drugim kačjega pastirja 
dristavičnega spreletavca in v Sloveniji izjemno redkega in ogroženega vodnega hrošča, ovratniškega 
plavača. Manj ogrožena pa je populacija črtastega medvedka, ki mu z zeliščno plastjo bogat gozdni 
rob predstavlja habitat v ugodnem stanju (NV Atlas, 2017). 
 
Tabela 11: Habitat kvalifikacijskih vrst/habitatnih  tipov POO Rački ribniki – Požeg 
Vrsta/HT 
 

Cona habitata vrste/habitatnega tipa (ZRSVN, marec 2016) 

dristavični spreletavec Cona habitata vrste obsega gozdno in kulturno krajino ter vodne površine 
Natura 2000 območja. Ličinke živijo v stoječih vodah, odrasli osebki pa 
posedajo na obvodni vegetaciji. Cona vrste je od območja tovarne oddaljena 
cca 200 m. 
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Vrsta/HT 
 

Cona habitata vrste/habitatnega tipa (ZRSVN, marec 2016) 

Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN sprejemljiva, kar 
pomeni, da cona okvirno opredeli površino habitata vrste. Taka cona zajema 
tudi površine, kjer je vrsta zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko prisotna, 
vendar o tem ni podatkov. 

*črtasti medvedek Cona habitata vrste obsega gozdni rob in obvodno vegetacijo, saj vrsta 
potrebuje za življenje presvetljene gozdove z dobro zastopanim zeliščnim in 
grmovnim slojem. Cona vrste sega do meje območja tovarne. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN sprejemljiva, kar 
pomeni, da cona okvirno opredeli površino habitata vrste. Taka cona zajema 
tudi površine, kjer je vrsta zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko prisotna, 
vendar o tem ni podatkov. 

ovratniški plavač  Cona habitata vrste obsega vodne površine znotraj Natura 2000 območja. 
Vrsta živi v večjih stoječih vodah. Cona vrste je od tovarne oddaljena 
približno 330 m. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN nezadostna, kar pomeni, 
da cona okvirno opredeli površino, kjer bi se vrsta lahko nahajala. Iz cone so 
izključene le tiste površine, na katerih se vrsta zagotovo ne nahaja, zaradi 
česar je cona praviloma mnogo prevelika. 

širokouhi netopir  Cona habitata vrste obsega celotno Natura 2000 območje brez vodnih 
površin. Cona vrste sega do meje območja tovarne. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN sprejemljiva, kar 
pomeni, da cona okvirno opredeli površino habitata vrste. Taka cona zajema 
tudi površine, kjer je vrsta zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko prisotna, 
vendar o tem ni podatkov. 

štiriperesna marzilka  Cona habitata vrste obsega vodne površine znotraj Natura 2000 območja. 
Vrsta živi v večjih stoječih vodah. Cona vrste je od tovarne oddaljena 
približno 330 m. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da 
cona dobro opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega 
večino površine opredeljene cone. 

kranjska sita  Cona habitata vrste obsega celotno Natura 2000 območje. Vrsta uspeva na 
vlažnih in močvirnih travnikih, na vlažnih mestih v gozdovih ter na občasno 
poplavljenih predelih. Cona vrste sega do meje območja tovarne. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN sprejemljiva, kar 
pomeni, da cona okvirno opredeli površino habitata vrste. Taka cona zajema 
tudi površine, kjer je vrsta zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko prisotna, 
vendar o tem ni podatkov. 

Oligotrofne do mezotrofne 
stoječe vode z amfibijskimi 
združbami razredov 
Litorelletea uniflorae in/ali 
Isoëto-Nanojuncetea 

Cona habitatnega tipa obsega vodne površine znotraj Natura 2000 območja. 
Cona HT je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
 
Kakovost cone HT je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino HT. Po predvidevanjih HT obsega večino površine 
opredeljene cone. 

Naravna evtrofna jezera z 
vodno vegetacijo zvez 
Magnopotamion ali 
Hydrocharition 

Cona habitatnega tipa obsega Veliki in Mali ribnik. Cona HT je od tovarne 
oddaljena približno 330 m. 
 
Kakovost cone HT je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino HT. Po predvidevanjih HT obsega večino površine 
opredeljene cone. 

*Obrečna vrbovja, jelševja in 
jesenovja (mehkolesna loka); 
(Alnus glutinosa in Fraxinus 
excelsior (Alno-Padion, Alnion 

Cona HT obsega tri manjše površine, najbližja je od območja tovarne 
oddaljena približno 200 m. 
 
Kakovost cone HT je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
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Vrsta/HT 
 

Cona habitata vrste/habitatnega tipa (ZRSVN, marec 2016) 

incanae, Salicion albae)) opredeli površino HT. Po predvidevanjih HT obsega večino površine 
opredeljene cone. 

Obrečni hrastovo-jesenovo-
brestovi gozdovi (Quercus 
robur, Ulmus laevis in Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ali 
Fraxinus angustifolia), vzdolž 
velikih rek (Ulmenion minoris) 

Cona HT se pojavlja raztreseno po Natura 2000 območju. Najbližje območje 
HT sega do meje območja tovarne. 
 
Kakovost cone HT je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino HT. Po predvidevanjih HT obsega večino površine 
opredeljene cone. 

* prednostne vrste/HT 
 
POV Črete 

Območje Čret obsega zadrževalnik Medvedce in okoliške gozdne otoke, kjer gnezdijo velike ujede 
(belorepec in črni škarnik). Vodni zadrževalnik Medvedce leži na južnem robu Dravskega polja pri 
vasi Sestrže vzhodno od Slovenske Bistrice. Zgrajen je bil leta 1988 z namenom zadrževanja visokih 
voda potokov Devina in Polskava, vendar ni bil nikoli dokončan v skladu z načrti. Leta 1993 so se 
začela dela za preureditev zadrževalnika v ribogojnico, ki je pričela obratovati leto kasneje. Z dvigom 
gladine vode oz. stalno ojezeritvijo so se ekološke razmere tega območja spremenile. Zadrževalnik 
Medvedce je izjemnega pomena tudi za ptice, ki jih je bilo tukaj opaženih že preko 150 vrst. Črete so 
eno izmed petih najpomembnejših območij v Sloveniji za tri vrste gnezdilk: čapljico, kostanjevko in 
grahasto tukalico. Od pozne jeseni do zgodnje pomladi se na zadrževalniku zadržuje več tisoč ptic, 
med njimi tudi redkosti kot so npr. ribji orel, žerjav in velika bela čaplja (NV Atlas, 2017). 
 
Na območju POV Črete (območje Krajinskega parka) smo terenski ogled opravili 11.6.2015 in izdelali 
popis vrst  ločeno po treh ekosistemih, v bližini ograje podjetja (tabela spodaj). Ob pregledu vseh treh 
ekosistemov, ki ležijo v neposredni bližini tovarne smo ugotovili, da je združba ptic v kulturni krajini 
relativno revna. Sicer smo odkrili tudi nekatere bolj specialne vrste (npr. močvirska trstnica, rjavi 
srakoper), a v zelo majhnem številu. Ocenjujemo, da je to posledica relativno intenzivnega kmetovanja 
s travniki in njivami med mejicami – le to onemogoča gnezdenje travniškim vrstam, bistveno tudi 
zmanjšuje količino dostopne hrane za ptice iz mejic, ki se pogosto hranijo po okoliških travnikih. 
Združba ptic v gozdu je bila dobro razvita in pestra z nekaj pogostimi značilnimi gozdnimi vrstami 
(npr. ščinkavec, kos, vrbji kovaček). Ocenjujemo, da severni predeli gozda niso primerni za gnezdišče 
črnega škarnika, saj se nahajajo relativno blizu Rač, v njih so tudi gosto prepredene sprehajalne poti 
(velika verjetnost vznemirjanja). Opazovanje enega osebka škarnika na preletu preko jezera pa vseeno 
kaže na možnost, da nekje v širšem predelu območja gnezdi. Združba vodnih ptic je bila na Račkih 
ribnikih tradicionalno pestra (zato je območje tudi uvrščeno v Natura 2000 sistem varovanja), z nekaj 
10 pari gnezdečih čopastih in malih ponirkov, z veliko različnih vrst rac (številčno so daleč 
prevladovale mlakarice). Na vodi smo opazili tudi okoli 10 osebkov v mednarodnem merilu ogrožene 
kostanjevke. V zadnjih letih je več osebkov kostanjevke zabeleženo na bližnjih Medvedcih kakor v 
Krajinskem parku (Bordjan 2013). Od velike bele čaplje sta bila prisotna le dva osebka, to je sicer 
vrsta, ki je tu pogosta predvsem v času prezimovanja. 
 



DODATEK ZA VAROVANA OBMOČJA   
 

28 

Tabela 12: Kvalitativni seznam opaženih vrst ptic ob ogledu terena 11.6.2015 (X -vrsta prisotna) 
n species vrsta kulturna 

krajina 
gozd vodne 

površine 
1 Acrocephalus palustris močvirska trstnica X   
2 Alcedo athis vodomec   X 
3 Anas clypeata žličarica   X 
4 Anas platyrhinchos mlakarica   X 
5 Ardea cinerea siva čaplja X X X 
6 Aythia fuligula čopasta črnica   X 
7 Aythya ferina sivka   X 
8 Aythya nyroca kostanjevka   X 
9 Buteo buteo kanja  X  
10 Carduelis carduelis lišček X   
11 Carduelis chloris zelenec X   
12 Casmerodeus alba velika bela čaplja   X 
13 Coccotraustes coccotraustes dlesk X   
14 Columba palumbus grivar  X  
15 Cuculus canorus kukavica  X  
16 Cyanistes careuleus plavček X   
17 Cygnus olor labod grbec   X 
18 Dendrocopos major veliki detel X X  
19 Emberiza citrinella rumeni strnad X   
20 Erithacus rubecula taščica  X  
21 Falco tinunculus postovka X   
22 Fringila coelebs ščinkavec  X  
23 Fulica atra liska   X 
24 Gallinula chloropos zelenonoga tukalica   X 
25 Lanius collurio rjavi srakoper X   
26 Larus ridibundus rečni galeb   X 
27 Milvus migrans črni škarnik   X 
28 Muscicapa striata sivi muhar  X  
29 Oriolus oriolus kobilar  X  
30 Parus ater menišček  X  
31 Parus major velika sinica X X  
32 Parus palustris močvirska sinica X   
33 Phalacrocorax carbo kormoran   X 
34 Phasianus colchicus fazan X   
35 Phylloscopus collibita vrbji kovaček X X  
36 Pica pica sraka X   
37 Podiceps cristatus čopasti ponirek   X 
38 Sitta europeae brglez  X  
39 Streptopelia decaocto turška grlica X   
40 Streptopelia turtur divja grlica  X  
41 Strunus vulgaris škorec X X  
42 Sylvia atricapilla črnoglavka X X  
43 Tachybaptus ruficollis mali ponirek   X 
44 Troglodytes troglodytes stržek  X  
45 Turdus merula kos X X  
46 Turdus philomelos cikovt  X  
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Tabela 13: Habitat kvalifikacijskih vrst POV Črete (ZRSVN, terenski ogled 11.6.2015) 
Vrsta  
 

Cona habitata vrste (ZRSVN, marec 2016) 

belorepec Cona habitata vrste je celotno Natura 2000 območje. Cona vrste sega do meje območja 
tovarne. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

čapljica Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

čopasta črnica Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

črna čigra Cona habitata vrste so večje vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

črni škarnik Cona habitata vrste je celotno Natura 2000 območje. Cona vrste sega do meje območja 
tovarne. Vrsta je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

grahasta tukalica Cona habitata vrste je zahodno in južno obrežje zadrževalnika Medvedce. Cona vrste je od 
območja tovarne oddaljena približno 9000 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

konopnica Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

kostanjevka Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

mala tukalica Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

močvirski lunj Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce z zalednimi kmetijskimi površinami. Cona 
vrste je od območja tovarne oddaljena približno 7000 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni 
opažena. 
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Vrsta  
 

Cona habitata vrste (ZRSVN, marec 2016) 

 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

močvirski 
martinec 

Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

mokož Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

pepelasti lunj Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce z zalednimi kmetijskimi površinami. Cona 
vrste je od območja tovarne oddaljena približno 7000 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni 
opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

priba Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 in zaledne kmetijske površine. 
Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

rakar Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN sprejemljiva, kar pomeni, da cona 
okvirno opredeli površino habitata vrste. Taka cona zajema tudi površine, kjer je vrsta 
zaradi ugodnih ekoloških danosti lahko prisotna, vendar o tem ni podatkov. 

rečni galeb Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 in zaledne kmetijske površine v 
bližini zadrževalnika Medvedce. Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta 
je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

reglja Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

ribji orel Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Vrsta na terenu 
11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

rjava čaplja Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
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Vrsta  
 

Cona habitata vrste (ZRSVN, marec 2016) 

opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

rjavi lunj Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce z zalednimi kmetijskimi površinami. Cona 
vrste je od območja tovarne oddaljena približno 7000 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni 
opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

rjavi srakoper Cona habitata vrste so zaledne kmetijske površine ob zadrževalniku Medvedce. Cona vrste 
je od območja tovarne oddaljena približno 7000 m. Vrsta je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

sivka Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 območja. Cona vrste je od 
tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

togotnik Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 in zaledne kmetijske površine v 
bližini zadrževalnika Medvedce. Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta 
na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

velika bela čaplja Cona habitata vrste so vodne površine znotraj Natura 2000 in zaledne kmetijske površine v 
bližini zadrževalnika Medvedce. Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. Vrsta 
je na terenu 11.6.2015 potrjena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

veliki škurh Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce. Cona vrste je od območja tovarne oddaljena 
približno 8800 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

žerjav Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce z zalednimi kmetijskimi površinami. Cona 
vrste je od območja tovarne oddaljena približno 7500 m. Vrsta na terenu 11.6.2015 ni 
opažena. 
 
Kakovost cone habitata vrste je po podatkih ZRSVN dobra, kar pomeni, da cona dobro 
opredeli površino habitata. Po predvidevanjih habitat vrste obsega večino površine 
opredeljene cone. 

 
Zavarovana območja 
 
Ker se zavarovani območji Krajinski park Ra čki ribniki – Požeg in Rački ribniki – ornitološki 
naravni spomenik prekrivata (naravni spomenik je del širšega območja Krajinskega parka), podajamo 
opis za obe območji skupaj. 
 
Na obeh straneh železniške proge med Račami in Pragerskim leži večji in razmeroma dobro ohranjen 
kompleks nižinskih gozdov. Skupaj z pripadajočimi vodnimi površinami in vodnim zadrževalnikom 
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Požeg ter vlažnimi travniki, lokami in mejicami tvorijo 484 ha veliko, od leta 1992 zavarovano 
območje krajinskega parka Rački ribniki – Požeg. 
 
Krajinski park (KP) Rački ribniki - Požeg se nahaja na južnem robu območja predvidenega posega. 
Ekosistemsko lahko območje razdelimo na tri tipe: nižinski mešani gozd, kulturna krajina z mejicami 
in stoječe vode (ribniki in zadrževalnik). Skupno je bilo na območju KP opaženih že prek 200 vrst ptic 
(Vogrin 2006). Park je del IBA in POV območja Črete, ki poleg parka pokriva še zadrževalnik 
Medvedce z okolico (DOPPS 2015). V območju je 26 ključnih vrst ptic, med katerimi se nekatere 
pojavljajo v različnih sezonah in v različnih ekoloških vlogah (kot gnezdilke, prezimovalke, 
preletnice; tabela spodaj). 
 
Na celotnem IBA območju gnezdi večji del slovenske populacije kostanjevke Aythya nyroca ter 
pomembno število čapljic Ixobrychus minutus in grahastih tukalic Porzana porzana. Kostanjevke se 
na območju po končani gnezditvi tudi golijo. Na selitvi se tod ustavlja veliko število rjavih Circus 
aeruginosus in pepelastih lunjev C. cyaneus, ribjih orlov Pandion haliaeetus, velikih belih čapelj 
Casmerodius albus, žerjavov Grus grus in velikih škurhov Numenius arquata. V gozdnih otokih 
gnezdita belorepec Haliaeetus albicilla in črni škarnik Milvus migrans. (DOPPS 2015). 
 
Tabela 14: Tabela ključnih vrst na IBA Črete (podatki o abundancah veljajo pretežno za obdobje 2000 – 
2012 (DOPPS 2015) 

n Slovensko ime 
vrste 

Latinsko ime vrste Populacija Sezona 

1 kostanjevka Aythya nyroca 100-200 osebkov selitev 
1 kostanjevka Aythya nyroca 10-20 parov gnezditev 
2 velika bela čaplja Casmerodius albus 450-500 osebkov selitev 
2 velika bela čaplja Casmerodius albus 65-180 osebkov prezimovanje 
3 rjavi lunj Circus aeruginosus 260-1700 osebkov selitev 
4 pepelasti lunj Circus cyaneus 1-12 osebkov prezimovanje 
4 pepelasti lunj Circus cyaneus 190-390 osebkov selitev 
5 žerjav Grus grus 500-1000 osebkov selitev 
6 čapljica Ixobrychus minutus 5-13 parov gnezditev 
7 črni škarnik Milvus migrans 2-3 pari gnezditev 
8 veliki škurh Numenius arquata 50-200 osebkov selitev 
9 ribji orel Pandion haliaetus 50-130 osebkov selitev 
10 grahasta tukalica Porzana porzana 5-15 parov gnezditev 
11 rakar Acrocephalus 

arundinaceus 
10-25 parov gnezditev 

12 reglja Anas querquedula 5-10 parov gnezditev 
13 konopnica Anas strepera 5-13 parov gnezditev 
14 sivka Aythya ferina 50-90 parov gnezditev 
15 čopasta črnica Aythya fuligula 15-55 parov gnezditev 
16 rjava čaplja Ardea purpurea 30-50 osebkov selitev 
17 črna čigra Chlidonias niger 250-750 osebkov selitev 
18 rečni galeb Chroicocephalus 

ridibundus 
2000-6200 osebkov selitev 

19 močvirski lunj Circus pygargus 30-100 osebkov selitev 
20 belorepec Haliaeetus albicilla 1-2 para gnezditev 
21 rjavi srakoper Lanius collurio 50-150 parov gnezditev 
22 togotnik Philomachus pugnax 220-910 osebkov selitev 
23 mala tukalica Porzana parva 2-5 parov gnezditev 
24 mokož Rallus aquaticus 5-10 parov gnezditev 
25 močvirski martinec Tringa glareola 250-670 osebkov selitev 
26 priba Vanellus vanellus 20-40 parov gnezditev 
26 priba Vanellus vanellus 3500-7500 osebkov selitev 
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Vodne površine na območju KP se uporabljajo za aktivno gojenje rib. Območja ribnikov so rastišča 
redkih rastlin. Pestra je favna nevretenčarjev, vodnih hroščev, metuljev in kačjih pastirjev. Vodne 
površine so pomembne za ptice, saj v delno s trstiko in rogozom zaraščenih obrežjih najdejo dovolj 
miru za gnezdenje. Najpogostejše gnezdilke so mali ponirek (Tachybaptus ruficolis), čopasti ponirek 
(Podiceps cristatus), čopasta črnica (Aythya fuligula), zelenonoga tukalica (Gallinula chloropus) in 
črna liska (Fulica atra), občasno gnezdijo tukaj tudi mala tukalica (Porzana parva), rakar 
(Acrocephalus arundinaceus) in bičja trsnica (A. schoenobaenus). V obdobju jesenske in 
spomladanske selitve se tukaj ustavljajo množice vodnih ptic, na preletu lahko pogosto opazujemo tudi 
ribjega orla (Pandion haliaetus). Vsega skupaj je bilo na območju krajinskega parka opaženih več kot 
210 vrst ptic. Med evropsko pomembnimi je tudi štorklja. 
 
Zaradi intenzivnega ribogojstva in eutrofikacije (prekomerni vnos hranil) je vodna in močvirska 
vegetacija v teh ribnikih močno prizadeta, čeprav precejšnje število ogroženih rastlin še vztraja. V 
Velikem ribniku množično uspeva ščitolistna močvirka (Nymphoides peltata), v Malem ribniku pa je 
bila med drugimi najdena tudi redka mala povodnica (Najas minor). Vsako leto prekrijejo površine 
ribnika rozete vodnega oreška (Trapa natans). Ko ribnike izpraznijo, se na dnu ribnikov hitro razvijejo 
značilne pionirske združbe muljastih polojev z nekaterimi redkimi in ogroženimi vrstami, kot so npr. 
troprašna jelovka (Elatine triandra), močvirska ludvigija (Ludwigia palustris), polegla lindernija 
(Lindernia procumbens) in zelo redka dvomljiva lindernija (Lindernia dubia). 
 
V ribnikih in gozdni okolici je bilo opaženih kar 10 vrst dvoživk, med drugim sta bila tukaj najdena 
močno ogrožena česnovka (Pelobates fuscus) ter plavček (Rana arvalis). 
 
V smeri proti Požegu je kompleks štirih ribnikov, ki jih obdaja gozd - Grajevnik. Tudi te odlikuje 
zanimiva vodna in močvirska favna ter flora, med katero je zelo zanimivo pojavljanje nekaterih močno 
ogroženih vrst. Ribniki predstavljajo trenutno najbogatejše rastišče kritično ogrožene štiriperesne 
marziljke, ki ji delajo družbo še vodni orešek, češki šaš (Carex bohemica), rumeni blatnik (Nuphar 
luteum), navadna mešinka (Utricularia vulgaris) in druge ogrožene močvirske rastline. Tudi tu 
mrestijo dvoživke, zabeleženo pa je pojavljanje preko 25 vrst kačjih pastirjev, od katerih so 
najzanimivejše ogrožene vrste rjava deva (Aeshna grandis) ter stasiti kamenjak in zgodnji trstičar 
(Brachytron pratense). 
 
Akumulacijsko jezero Požeg, ki leži zahodno od železniške proge Pragersko – Rače, je bilo na 
območju zgrajeno na območju nekdanjih Škorčevih ribnikov konec sedemdesetih let z namenom 
zadrževanja visokih voda Framskega in Morskega potoka. Ojezeritev naj bi bila namenjena tudi 
ohranjanju obvodnih, vodnih in močvirskih biotopov. Severni in vzhodni del akumulacije obroblja 
močvirni mešani gozd doba in gabra, na severozahodni strani, kjer se vanjo izliva Framski potok pa še 
najdemo močvirne travnike z mejicami in druge mokriščne sestoje. Osnovna ojezeritev akumulacije 
meri 35 ha, maksimalna površina akumulacije pa preko 70 ha. Zaradi vnosa velikih količin tujerodnih 
rastlinojedih rib vodnih makrofitov skorajda ni, tudi ostala obrežna vegetacija je prizadeta. Tudi favna 
vodnih nevretenčarjev je osiromašena zaradi intenzivnega ribogojstva, vsaj med kačjimi pastirji pa je 
kljub temu bilo opaženih nekaj zelo zanimivih in ogroženih vrst, tudi stasitega kamenjaka ter 
dristavičnega spreletavca. Tukaj se pojavlja zelena krastača (Bufo viridis), ki je v severovzhodni 
Sloveniji izjemno redka. Akumulacija je pomembna za ptice. Poleg prej omenjenih značilnih gnezdilk 
tukaj občasno gnezdita močno ogrožena mala bobnarica (Ixobrychus minutus) in vodomec (Alcedo 
atthis) (Krajinski park Rački ribniki – Požeg, Internetna stran ZRSVN, junij 2017). 
 
Na območju Krajinskega parka in ornitološkega naravnega spomenika je, kot je razvidno iz besedila 
zgoraj, večje število ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst, ki so vezane na vodne ali 
obvodne habitate, v manjši meri na zaledne gozdne habitate. Nekatere izmed ogroženih vrst so hkrati 
tudi kvalifikacijske vrste Natura območja. Izdelovalci poročila ocenjujemo, da so kvalifikacijske vrste 
in habitatni tipi (HT) POO Rački ribniki – Požeg in POV Črete hkrati tudi ključne vrste in HT. Z 
opredeljenimi omilitvenimi ukrepi za kvalifikacijske vrste (v primeru, da bodo glede na oceno vpliva 
potrebni) pa bodo negativni vplivi ustrezno zmanjšani tudi za tiste ogrožene vrste in HT zavarovanih 
območij, ki niso kvalifikacijske. Zaradi navedenega jih v nadaljevanju posebej ne izpostavljamo.  
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III.8 Klju čne značilnosti habitatov ali vrst na območju 
 
Natura 2000 območja 
 
POO Rački ribniki - Požeg 
 
Tabela 15: Opis kvalifikacijskih vrst POO Rački ribniki – Požeg (vir: Naravovarstveni atlas, 2017) 
EU 
koda 

Slovensko 
ime vrste 

Latinsko ime 
vrste 

Opis vrste 

1042 dristavični 
spreletavec 

Leucorrhinia 
pectoralis 

Ličinke živijo v mrtvicah, ribnikih in glinokopih, večinoma 
oprijemajoč se podvodne vegetacije, predvsem v ribnikih pa 
najverjetneje tudi v debeli plasti organskega detrita in med 
koreninami šopov šašev. Razvoj ličink traja do dve leti, preobrazba 
v odrasle osebke poteka na steblih rastlin, ki izraščajo iz vode, sledi 
obdobje spolnega dozorevanja, ko naj bi se osebki od matične vode 
oddaljili. Spolno zreli samci posedajo na listih, vejah in steblih s 
katerih imajo dober pregled nad vodo, varujejo teritorij ter čakajo 
samice. Ogrožajo ga zmanjševanje števila mrtvic in manjšanje 
števila “vrsti prijaznih” ribnikov, kjer so ličinke varne pred 
plenilskimi ribami. 

1078* črtasti 
medvedek 

Callimorpha 
quadripunctaria 

Vrsta potrebuje listnate do mešane presvetljene gozdove od nižin 
do 1000 metrov nadmorske višine z visokim deležem vrzeli, jas in 
gozdnih robov z dobro zastopanim zeliščnim in grmovnim slojem 
ter vrstno bogatimi travniki v bližini. Mlade gosenice se hranijo z 
listi mrtvih kopriv, vrbovcev in drugih zelišč v podrasti, po 
prezimitvi pa se hranijo z listi grmovnih vrst (leska, robida, 
kosteničevje, navadna metla). Metulji srkajo nektar cvetov konjske 
grive, navadne dobre misli, gadovca, osatov, mete in tudi drugih 
medonosnih rastlin, ki cvetijo pozno poleti v gozdu in ob gozdnem 
robu. Metulji so aktivni podnevi in ponoči: podnevi se odrasli 
osebki hranijo, ponoči pa parijo. Posamezne populacije so 
ogrožene zaradi pogoste košnje gozdnega roba ali zaradi uporabe 
pesticidov na površinah v bližini. 

1082 ovratniški 
plavač  

Graphoderus 
bilineatus 

Prilagojen je na plavanje pod vodo, iz katere občasno pomoli 
zadek, da si načrpa zrak, lahko pa tudi leti in si je sposoben 
poiskati novo ustrezno vodno površino. Živi v večjih stoječih 
(22.1) in tudi temporarnih vodah (22.2) bogatih z vegetacijo. Tako 
odrasli kot ličinke so plenilci in se hranijo z manjšimi ličinkami 
vodnih žuželk in rakci. Prezimujejo odrasli osebki, po nekaterih 
navedbah na kopnem pod mahom, listjem ali lesom; po drugih pa v 
vodi. Poleg klimatskih sprememb ogroža obstoj vrste na določenih 
območjih tudi človek z melioracijskimi posegi in onesnaženjem 
voda. Vrsto ogroža tudi preveliko senčenje oz. zaraščanje vode, 
kjer poteka razvoj, kakor tudi prevelik stalež rib. Odrasli osebki 
letijo večinoma v mraku, pri čemer je lahko svetlobno 
onesnaževanje faktor ogrožanja. 

1308 širokouhi 
netopir  

Barbastella 
barbastellus 

Vrsta živi v gozdnatih območjih. Prezimi večinoma v jamah z 
nizkimi temperaturami (do 5°C in visoko zračno vlago). Poleti se 
čez dan zateče v drevesne dupline, stavbe ali jame, ki jih dnevno 
menja. Lovi v počasnem, okretnem letu nizko nad vodo, nad 
drevesnimi krošnjami (raje ima listopaden gozd) in ob gozdnem 
robu. Hrani se z žuželkami, med katerimi prevladujejo majhni 
nočni metulji, hrošči in mrežekrilci. Priložnostni selivec - do 290 
km, razdalje, ki jih preleti med zimskim in poletnim zatočiščem pa 
merijo do 20 km. Glavni vzrok ogroženosti je zatiranje žuželk v 
kmetijstvu in gozdarstvu, izguba zatočišč (dupline) pa tudi raba 
zaščitnih sredstev za les na podstrešjih. 
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1428 štiriperesna 
marzilka  

Marsilea 
quadrifolia 

Listne ploskve plavajo na površini vode. Raste kot pionirska vrsta 
na vlažnih ali občasno poplavljenih mestih v jarkih, ribnikih in 
opuščenih glinokopih na peščeni, ilovnati ali glineni podlagi v 
kolinskem pasu. V Sloveniji ima le tri nahajališča na Štajerskem, 
vse lokalne populacije pa so maloštevilne in nestabilne. Ogroža jo 
intenzivno gospodarjenje z ribniki in opuščenimi glinokopi (vnos 
rastlinojedih ribjih vrst, poglabljanje in čiščenje ribnikov, kjer 
odstranijo skupaj s podlago tudi rastline in njihove spore, ter 
gradnja strmih bregov, kjer rastlina nima podlage za rast) in vnos 
hranil in pesticidov v vodo. 

1898 kranjska sita  Eleocharis 
carniolica 

Raste na vlažnih in močvirnih travnikih, na vlažnih mestih v 
gozdovih ter na občasno poplavljenih predelih na peščeni, ilovnati 
ali glineni podlagi na obrežju rek, ribnikov, akumulacij ter v 
opuščenih glinokopih. Po izgledu je zelo podobna pogostejši 
jajčasti siti, zato je morda ponekod spregledana. Kranjska sita je 
bila kot vrsta prvič opisana s klasičnega nahajališča pri Postojni, 
sicer pa uspeva raztreseno po Sloveniji. Njene populacije so 
večinoma maloštevilne in nestabilne, saj gre za pionirsko rastlino 
razgaljenih tal. Ogrožajo jo zaraščanje opuščenih glinokopov in 
ribnikov, intenzivno ribogojstvo, izsuševanje primernih habitatov 
in urbanizacija. 

Legenda: 
*prednostna vrsta 
EU koda: koda vrste v Prilogi II Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter 
prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 2006/105/ES z 
dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368)). 

 
Tabela 16: Opis kvalifikacijskih habitatnih tipov POO Rački ribniki - Požeg (vir: Naravovarstveni atlas, 
2017) 
EU 
koda 

Naziv Natura 2000 Opis HT 

3130 Oligotrofne do mezotrofne 
stoječe vode z amfibijskimi 
združbami razredov 
Litorelletea uniflorae in/ali 
Isoëto-Nanojuncetea 

Gre za hitro razvijajoče se združbe enoletnic na vlažnih do mokrih 
muljastih ali peščenih tleh na kisli podlagi, katerih višina redko 
preseže 10 cm, plodijo pa že po 1-2 mesecih. Ustrezne razmere se 
najpogosteje razvijejo kot posledica večmesečne zalitosti plitvin 
stoječih voda, ki le nekaj poletnih mesecev nudijo ugodne pogoje, ali 
pa na večjih prodiščih, kjer voda odlaga pesek in mivko. Ker so to 
tipične pionirske združbe, ki se pojavijo na golih tleh, so razmeroma 
dobro prilagojene tudi na uspevanje na sekundarnih rastiščih (vlažne, 
ekstenzivno gojene peščene njive, redko rabljeni kolovozi, 
peskokopi). V Sloveniji se habitatni tip pojavlja v SV delu države 
(npr. Ledavsko jezero). Ogroža ga prekinitev sezonskega nihanja 
vlažnosti v mokriščih zaradi hidromelioracij, urejanje bregov in 
onesnaževanje vode s pesticidi in gnojili. 

3150 Naravna evtrofna jezera z 
vodno vegetacijo zvez 
Magnopotamion ali 
Hydrocharition 

Gre za prostoplavajoče združbe, ki pokrivajo plitve stoječe vode, 
bogate s hranili. Kjer ni strnjenega pokrova plavajočih rastlin, 
uspevajo zakoreninjene podvodne vrste. Voda lahko pogosto usahne 
in takrat se pojavijo kopenske oblike vodnih rastlin. Habitatni tip se 
pojavlja predvsem v mrtvih rokavih nižinskih rek, ribnikih in 
gramoznicah. V Sloveniji je pogostejši v V delu države. Ogrožajo ga 
spreminjanje vodnega režima (upadanje nivoja vode) na velikih rekah 
zaradi gradnje hidroelektrarn, onesnaževanje z gnojili in pesticidi ter 
intenzivni ribolov in ribogojstvo (odstranjevanje vodnega rastlinja, 
vnos tujerodnih rastlinojedih vrst rib). 

91E0* HT Obrečna vrbovja, jelševja 
in jesenovja (mehkolesna 
loka); (Alnus glutinosa in 
Fraxinus excelsior 
(AlnoPadion, Alnion incanae, 
Salicion albae))* 

Združbe mehkolesne loke se razvijejo pod neposrednim vplivom 
vodotoka, tik nad njegovim srednjim vodostajem, in so pogosto 
poplavljene. Tla so nerazvita, pogosto peščena. Glavne drevesne vrste 
so različne vrbe, siva in črna jelša ter veliki jesen. Habitatni tip je 
pomemben življenjski prostor za nekatere Natura 2000 vrste živali. V 
Sloveniji se pojavlja ob večjih rekah, zlasti tam, kjer je naravna 
dinamika reke še ohranjena. Ogrožajo ga hidroregulacije, gradnje 
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EU 
koda 

Naziv Natura 2000 Opis HT 

jezov, pozidava in košnja do struge reke. 
91F0 Obrečni hrastovo-jesenovo-

brestovi gozdovi (Quercus 
robur, Ulmus laevis in Ulmus 
minor, Fraxinus excelsior ali 
Fraxinus angustifolia), 
vzdolž velikih rek (Ulmenion 
minoris) 

To so tipični nižinski obrečni gozdovi, ki sledijo združbi bele vrbe, 
vendar rastejo na tleh, kjer je nivo podtalnice nižji. Pojavljajo se ob 
večjih rekah. Tla so nerazvita (rečni nanosi) in poplavljena le ob 
visokih vodah. Drevesne vrste zastopajo zlasti dob, dolgopecljati in 
poljski brest, veliki in ostroplodni javor. Zaradi raznovrstnih vplivov 
se je pri nas ohranilo le malo sestojev trdolesne loke (ob Muri in 
Dravi). Ogrožajo jih hidroregulacije, urbanizacija, izsekovanje, na bolj 
sušnih predelih rastišča pa tudi širjenje robinije. 

Legenda: 
EU koda: koda habitatnih tipov na Prilogi I Direktive o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih 
habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst (Uradni list L 206 z dne 22.07.1992, str. 7), zadnjič spremenjena z Direktivo Sveta 
2006/105/ES z dne 20. novembra 2006 (Uradni list L 363 z dne 20.12.2006, str. 368)). 
*prednostni habitatni tip 
 
POV Črete  
 
Tabela 17: Opis kvalifikacijskih vrst POV Črete (vir: Naravovarstveni atlas, 2017) 
EU 
Koda 

Slovensko 
ime vrste 

Latinsko ime 
vrste 

Opis vrste (vir: NV Atlas, 2017) 
 

A075 belorepec Haliaeetus 
albicilla  

Belorepec je v Sloveniji je izjemno redek gnezdilec (1-2 para) na 
Notranjskem in Dolenjskem. Svoja ogromna gnezda naredi na velikih 
drevesih (bukve, hrasti), redkeje na skalnih policah. Njegova 
prehranjevališča so lahko do 10 km oddaljena od gnezda, ki je 
praviloma blizu gozdnega roba. Prehranjuje se z ribami, ki jih bodisi 
aktivno lovi bodisi pobira nasedle in umirajoče, z vodnimi pticami, 
sesalci, mrhovino ali pa s plenim, ki ga ukrade drugim ujedam 
(kleptoparazit). Je stalnica, mladiči si po osamosvojitvi poiščejo svoj 
teritorij. Ogrožajo ga motnje v času gnezdenja. 

A022 čapljica Ixobrychus 
minutus  

Čapljica gnezdi nad vodno gladino v sestoju trstičja ali drugi obrežni 
vegetaciji. Hrani se pretežno z nevretenčarji, dvoživkami in ribami, ki 
jih lovi med hojo ali prežanjem v plitvi vodi. Je selivka, ki se s 
prezimovališč v Slovenijo vrne maja. V nevarnosti odrasli osebki in 
mladiči zavzamejo pokončno varovalno držo in obmirujejo, zaradi 
česar se skoraj popolnoma zlijejo z okoliškim rastlinjem. V Sloveniji 
je redka gnezdilka, saj gnezdi le 30-60 parov. Glavni razlog za njeno 
ogroženost je uničevanje in posledična izguba gnezdišč (trstišča, 
močvirja, gramoznice, opuščeni ribniki in glinokopi). 

A061 čopasta 
črnica 

Aythya fuligula  V Sloveniji je čopasta črnica redka gnezdilka jezer, ribnikov in drugih 
antropogenih stoječih voda SV dela države. Za hrano se potaplja 3-14 
m globoko in lahko zato izkoristi globlje vode kot sivka. Je vsejeda, 
hrano pobira z dna. Gnezdi na odprtih, velikih vodah z malo ali nič 
plavajoče vegetacije, pogosto tudi brez obrežnega pasu trstičja. 
Gnezdo si zgradi na kopnem v kritju trave in ločja ali v vodi; rada 
izbere otoke, če so na voljo. Pozimi se večstoglave jate zadržujejo na 
velikih jezerih in morju. 

A197 črna čigra Chlidonias 
niger  

Črna čigra se v Sloveniji pojavlja le v času preleta, sicer pa gnezdi v V 
Evropi in Rusiji, raztreseno pa tudi drugod po Evropi. Spada med t.i. 
močvirske čigre, saj naseljuje plitve celinske ali brakične vode, bogate 
z vodno vegetacijo. Gnezdi kolonijsko na plavajoči vegetaciji, 
ponavadi blizu ostalih močvirskih čiger (beloperuta, belolična čigra). 
V času gnezdenja se večinoma hrani z nevretenčarji, v času selitve in 
prezimovanja pa z morskimi ribami. Plen pobira s površine vode, 
redkeje se potaplja, žuželke lovi tudi v zraku. Je selivka, ki prezimuje 
v tropskem delu Zahodne Afrike. Evropska populacija upada zlasti 
zaradi izsuševanja močvirij in motenj v času gnezdenja. 

A073 črni škarnik Milvus migrans  Habitat črnega škarnika je odprta kulturna krajina s posameznimi 
skupinami dreves, pogosto v bližini voda. Gnezdi na visokih drevesih. 
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Prehranjuje se z mrhovino, predvsem ribami. V Sloveniji redko 
gnezdi. 

A119 grahasta 
tukalica 

Porzana 
porzana  

V Sloveniji je grahasta tukalica izjemno redka gnezdilka. Naseljuje 
plitve vode z bogato vodno vegetacijo (trstičje, visoko šašje) in je zelo 
občutljiva na spremembe nivoja vode. Gnezdo je skrito v gosti 
vegetaciji blizu vode ali nad njo, v slednjem primeru pogosto na 
kopuči šaša. Je vsejed, hrani se z vodnimi nevretenčarji in vodnimi 
rastlinami. Je selivka, ki prezimuje v južni Evropi, Afriki in Indiji, 
vrne se marca ali aprila. Ogrožajo jo izsuševanje močvirij, čiščenje 
obrežne zarasti ribnikov in spreminjanje vodnega režima. 

A051 konopnica Anas strepera  Konopnica živi na odprtih vodnih površinah - jezerih, ribnikih, 
mrtvicah z bogato obrežno vegetacijo. Hrani se z vodnim rastlinjem. 
Ogroža jo onesnaževanje in vodni športi. 

A060 kostanjevka Aythya nyroca  Kostanjevka je v Sloveniji izredno redka gnezdilka (manj kot 10 
parov) v SV Sloveniji in na Cerkniškem jezeru. Naseljuje plitve vode, 
bogate s plavajočo in podvodno vegetacijo, obdane s pasom trstičja, 
vrbovja ali jelševja. Na nekaterih zaščitenih področjih v Evropi gnezdi 
v manjših kolonijah, sicer pa so gnezda razporejena posamič. Gnezdo 
si zgradi na tleh blizu vode ali v vodi, dobro skrito med gostim 
trstičjem ali drugim rastjem. Prehranjuje se v glavnem z rastlinami. Je 
selivka, ki prezimuje v Sredozemlju, na Kaspijskem in Črnem morju. 
V Evropi in Rusiji je gnezditvena populacija ponekod upadla tudi za 
90% zaradi izsuševanja mokrišč. 

A120 mala tukalica Porzana parva  V Sloveniji je mala tukalica izjemno redka gnezdilka. Prebiva v 
trstiščih, sestojih rogoza, bička in šašev. Gnezdo je skrito v gosti 
vegetaciji blizu vode ali nad njo, v slednjem primeru pogosto na 
kopuči šaša. Hrani se z majhnimi nevretenčarji in semeni vodnih 
rastlin, ki jih nabira med plavanjem, potapljanjem ali pa jih pobira s 
plavajoče vegetacije. Je selivka, ki prezimuje v Sredozemlju in Afriki, 
vrne se konec marca in aprila. Ogrožajo jo izsuševanje močvirij, 
čiščenje obrežne zarasti ribnikov in spreminjanje vodnega režima. 

A084 močvirski 
lunj 

Circus 
pygargus  

Habitat močvirskega lunja so mokrišča, zaradi pomanjkanja le-teh pa 
tudi obdelane kmetijske površine. Prehranjuje se z manjšimi sesalci in 
ptiči. V Sloveniji je redek preletnik. 

A166 močvirski 
martinec 

Tringa glareola  Močvirski martinec se pri nas pojavlja na preletu, zlasti številčen je od 
julija do septembra. Gnezdi v iglastih gozdovih, tundri s pritlikavimi 
drevesi, na šotnih barjih in močvirjih na severu Evrope in v Rusiji. 
Gnezdo je na tleh v kritju goste vegetacije, včasih v starem gnezdu 
drozga. Za mladiče v glavnem skrbi samec. Hrani se z nevretenčarji, 
zlasti žuželkami. Je selivka, ki prezimuje v tropski in subtropski 
Afriki, južni Aziji in Avstraliji. 

A118 mokož Rallus 
aquaticus  

Mokož v Sloveniji gnezdi na kopnem v gosti obvodni vegetaciji 
(trstičje, ločje), je redek gnezdilec. Gnezdo zgradi iz odmrlega listja in 
razpoložljivih rastlin, praviloma ima dve legli letno. Hrani se med 
gostim obrežnim rastlinjem, v plitvi vodi in na blatnih polojih, koder 
ima stalna lovna mesta, povezana z uhojenimi potmi. Je vsejed, 
vendar v prehrani prevladujejo živali (žuželke, pajki, mehkužci, ribe, 
celo ptice in mali sesalci). Je stalnica, ki se pozimi premakne na 
nezamrznjene vode (kanali, potoki, močvirja, jezera, reke) in tam 
brani prehranjevalne teritorije. Ogrožajo ga izsuševanje močvirij, 
čiščenje obrežne zarasti ribnikov in spreminjanje vodnega režima. 

A082 pepelasti lunj Circus cyaneus  Pepelasti lunj v Sloveniji ne gnezdi, temveč le prezimuje. Gnezdi v 
stepah, odprti tajgi, na barjih, peščenih sipinah in na robu mokrišč v 
severnem delu Evrope in Rusiji. Gnezda so praviloma daleč vsaksebi, 
v letih z velikim številom malih sesalcev pa lahko gnezdi kolonijsko. 
Gnezda so na tleh med gosto močvirno vegetacijo, včasih v nizkem 
grmovju. Pozimi lovi v kmetijski krajini in na mokriščih, potrebuje pa 
tudi skupine dreves in grmovja za skupna prenočišča. Prehranjuje se s 
pticami pevkami in malimi sesalci, občasno krade plen drugim ujedam 
(kleptoparazit). Lovi nizko nad tlemi in plen preseneti. 
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A142 priba Vanellus 
vanellus  

Primarni gnezditveni habitat pribe so vlažni ekstenzivni travniki, 
predvsem v Zahodni in Srednji Evropi zaseda tudi njive, kjer pa ima 
slab gnezditveni uspeh. Pri nas gnezdi, vendar se je v zadnjih 20 letih 
njena populacija močno zmanjšala. Gnezdo je na odprtem, ponavadi 
malce dvignjeno nad okolico. Je kolonijska gnezdilka, kar je 
pomembno tudi z vidika skupne obrambe pred plenilci. Hrani se s 
talnimi nevretenčarji, ki jih pobira iz razmočenih tal. Je selivka, 
vendar pri nas na obali tudi prezimuje. Ogroža jo intenzifikacija 
kmetijstva (izginjanje vlažnih travnikov, pomanjkanje hrane zaradi 
uporabe pesticidov, uničevanje gnezd na njivah zaradi strojne 
obdelave). 

A298 rakar Acrocephalus 
arundinaceus  

Rakar prebiva v visokem, gostem trstičju. Gnezdo je obešeno na vsaj 
tri stebla trsta in dvignjeno nad vodo. Hrani se z žuželkami, pajki, 
polži in majhnimi vretenčarji, izven gnezditvene sezone tudi s 
plodovi. Med prehranjevanjem se zadržuje v trstičju in grmovju, plen 
pa pobira tudi z vodne površine. Je selivka, prezimuje v Afriki južno 
od Sahare (zahodne populacije) ter v JV Aziji (vzhodne populacije), 
vrne se aprila. V Sloveniji je redka gnezdilka. Ogroža ga izsuševanje 
močvirij. 

A179 rečni galeb Larus 
ridibundus  

Rečni galeb gnezdi v bližini mirnih, plitvih voda (ribniki, lagune, 
jezera, počasi tekoče reke, gramoznice). V Sloveniji je kolonijska 
gnezdilka SV dela države, kjer gnezdi izključno na antropogenih 
gnezdiščih. Gnezdo je bodisi na golih tleh bodisi zgrajeno iz vodnih 
rastlin. Hrani se pretežno z žuželkami in deževniki, pa tudi z 
rastlinami, kuhinjskimi odpadki in mrhovino. Pogosto se prehranjuje 
na preoranih poljih, vlažnih travnikih, smetiščih in v parkih. Je selivka 
ali delna selivka, prezimuje v Evropi, Sredozemlju, severni Afriki in 
na Bližnjem Vzhodu. V Sloveniji ga ogrožajo zlasti regulacije rek in s 
tem pomanjkanje naravnih gnezdišč, sicer pa njegova evropska 
populacija narašča zaradi nastanka novih vodnih teles antropogenega 
nastanka. 

A055 reglja Anas 
querquedula  

Reglja je v Sloveniji zelo redka gnezdilka. Pojavlja se v SV Sloveniji 
in na Cerkniškem jezeru, večje jate lahko opazujemo na spomladanski 
in jesenski selitvi. Rada ima plitve stoječe celinske vode, ki 
postopoma prehajajo v mokrišča in travišča. Gnezdi na tleh v gostem 
rastlinju, pogosto na šopu trave ali ločja. Je selivka, manjši del jih 
prezimuje v Sredozemlju, večina pa v tropski podsaharski Afriki. 
Prehranjuje se z rastlinami in manjšimi vodnimi živalmi, ki jih nabira 
med plavanjem s potopljeno glavo. Ogroža jo izsuševanje mokrišč in 
uničevanje obrežne vegetacije. 

A094 ribji orel Pandion 
haliaetus  

Ribji orel gnezdi na drevesih v bližini sladkovodnih jezer. Hrani se z 
ribami in vodnimi ptiči. V Sloveniji je pogosto opažen med selitvijo v 
solinah, ob rekah, ribnikih in jezerih. 

A029 rjava čaplja Ardea 
purpurea  

Habitat rjave čaplje predstavljajo jezera in druga večja mokrišča, 
obrasla z drevesi. Hrani se v plitvi vodi z ribami, žabami, žuželkami in 
malimi sesalci. V Sloveniji je vrsta redka, gnezdenje ni potrjeno. 

A081 rjavi lunj Circus 
aeruginosus  

Habitat rjavega lunja predstavljajo mokrišča bogata s trsjem, 
predvsem ob nižinskih jezerih in rekah. Vidimo ga lahko tudi na 
kmetijskih površinah, ki mejijo na mokrišča. Prehranjuje se s ptiči, 
malimi sesalci in mrhovino. V Sloveniji je pogost preletnik, gnezdi pa 
le redko. 

A338 rjavi 
srakoper 

Lanius collurio  Rjavi srakoperji prebivajo v mozaični kmetijski krajini z drevesno-
grmovnimi mejicami, grmišči in košenimi travniki. Gnezdo si spletejo 
v gostem, trnastem grmovju. Hranijo se z žuželkami (zlasti hrošči), 
malimi sesalci, pticami in plazilci. Lovijo s preže, najraje na sveže 
pokošenih površinah pa tudi na makadamskih cestah. Odvečno hrano 
shranjujejo nabodeno na trne ali odlomljene veje. Rjavi srakoper je 
selivka, ki prezimuje v V in J Afriki, vrne se aprila. V Sloveniji je 
zaenkrat še pogost gnezdilec, medtem ko je po Evropi njegova 
številčnost močno upadla zaradi intenzifikacije kmetijstva, ponekod je 
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celo izumrl (Velika Britanija). 
A059 sivka Aythya ferina  V Sloveniji je sivka redka gnezdilka jezer in ribnikov na SV delu 

države. Za hrano se potaplja na dno voda (1-2.5 m globoko), zato rabi 
velike odprte vodne površine z malo plavajočih vodnih rastlin in 
bogato podvodno vegetacijo. Prehranjuje se z rastlinami in živalmi, 
slednje na Dravi zastopajo zlasti tujerodne školjke trikotničarke. 
Gnezdo si naredi na kopnem v gostem kritju rastlin ali pa na vodi, v 
gostem trstičju ali ločju. V Sloveniji je pogostejša v zimskem času, 
zlasti v SV delu države. Ogroža jo neprimerno gospodarjenje z ribniki, 
na katerih gnezdi (prezgodnji izpusti vode, uničevanje vodnega 
rastlinja, naseljevanje tujerodnih rastlinojedih vrst rib). 

A151 togotnik Philomachus 
pugnax  

V Sloveniji se togotniki pojavljajo na selitvi v velikih jatah, gnezdijo 
pa v nižinah Severne Evrope in Rusije ob izlivih rek in na mokriščih z 
majhnimi jezeri. Samci se razkazujejo z našopirjenimi ovratniki na 
pobočjih z nizkimi grmovjem v bližini gnezdišča. Gnezdijo v visokem 
šašju na tleh. Samci imajo več samic, vezi med partnerjema praktično 
ni, samica sama skrbi za mladiče. Hranijo se z nevretenčarji, izven 
gnezditvene sezone tudi s semeni. So selivke, ki prezimujejo v Afriki. 

A027 velika bela 
čaplja 

Egretta alba  Velika bela čaplja gnezdi kolonijsko na obsežnih mokriščih, 
praviloma v velikih, gostih in nedostopnih sestojih navadnega trsta, 
lahko tudi na drevju. V vlažnem delu leta se hrani predvsem z ribami 
in vodnimi žuželkami, v suhem pa z malimi sesalci, kopenskimi 
žuželkami, redkeje s kuščarji, mehkužci in mladimi ptiči, ki jih lovi na 
travnikih. V Sloveniji, kjer le prezimuje, gnezdi pa ne, njeno število 
postopoma narašča. Evropska populacija se je v zadnjih 30 letih precej 
povečala in razširila, največ jih gnezdi na Madžarskem in v Ukrajini. 

A160 veliki škurh Numenius 
arquata  

Veliki škurh gnezdi na tleh, pogosto na kupu trave ali na nižji 
vzpetinici. Je vsejed, vendar se hrani pretežno z nevretenčarji. 
Nekatere zahodne populacije so stalnice, sicer pa je selivka, ki na naši 
obali posamič tudi prezimuje. Ogrožata ga intenzifikacija kmetijstva 
(izsuševanje vlažnih travnikov in njihovo spreminjanje v njive, 
zgodnja prva košnja) in rekreacija (sprehajalci s psi, balonarji, letalski 
modelarji). 

A127 žerjav Grus grus  Žerjav gnezdi v močvirjih, prezimuje pa ob večjih jezerih. Prehranjuje 
se z žuželkami, žiti, gomolji in koreninami. V Sloveniji je prisoten 
predvsem kot preletna vrsta. 

 
Zavarovana območja 
 
Kvalifikacijske vrste in HT Natura območij so hkrati tudi ključne za zavarovani območji Krajinski 
park Rački ribniki – Požeg in Rački ribniki – ornitološki naravni spomenik. Opisi so podani v tabelah 
zgoraj.  
 
 

III.9 Podatki o sezonskih vplivih in vplivih naravnih motenj na klju čne 
habitate ali vrste na območju 

 
Sezonske vplive predstavljajo predvsem raznolike hidrološke razmere območja, kot so poplavljanja ob 
vodotokih in širše. Te pogojujejo razvoj različnih vodnih in obvodnih habitatov, ki jih naseljuje pestro 
živalstvo in rastlinstvo. Obstoječi vodni režim je pogoj za ohranjanje vlagoljubne vegetacije in nanje 
vezanega živalstva, zato ga je treba ohranjati.  
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IV. PODATKI O UGOTOVLJENIH VPLIVIH IN NJIHOVI PRESO JI  
 

IV.1 Opredelitev ugotovljenih škodljivih vplivov pl ana ali s planom 
načrtovanega posega v naravo na varstvene cilje posameznih 
varovanih območij in njihovo celovitost ter povezanost, vključno s 
kumulativnimi vplivi  

 
Splošno 
Obravnavane ureditve fizično ne posegajo v varovana območja, pač pa se Natura 2000 in zavarovana 
območja nahajajo na vplivnem območju, določenem s Pravilnikom o presoji in sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 
3/11). Kompleksni industrijski objekti imajo po Pravilniku območje neposrednega vpliva določeno na 
100 m, in sicer za vse skupine, ter območje daljinskega vpliva na 1000 m, in sicer za ptice, netopirje, 
vodne in obvodne habitatne tipe ter hrošče. Presojo smo opravili za območje dvakratnega daljinskega 
vpliva (2000m). 
 
Na vplivnem območju so sledeča varovana območja, na katera bi po našem mnenju poseg lahko 
negativno vplival: 

• Natura 2000 območja: 
o POO Rački ribniki – Požeg (SI3000257): oddaljenost od posega cca 10 m (območje 

neposrednega vpliva),  
o POV Črete (SI5000027): oddaljenost od posega cca 10 m (območje neposrednega 

vpliva), 
• Zavarovana območja: 

o Krajinski park Rački ribniki – Požeg: oddaljenost od posega cca 200 m (območje 
daljinskega vpliva), 

o Rački ribniki - ornitološki naravni spomenik: oddaljenost od posega cca 200 m 
(območje daljinskega vpliva). 

 
Dejavnost podjetja Albaugh TKI d.o.o. obsega proizvodnjo pesticidov in odstranjevanje odpadkov s 
sežigom v sežigalnici odpadkov. Fizični posegi v varovana območja niso predvideni, zato neposrednih 
negativnih vplivov ne bo. Možni bi bili daljinski negativni vplivi zaradi emisij v vodo in zrak ter 
zaradi obremenjevanja okolja s hrupom in osvetljevanja.  Vplivi so možni le med obratovanjem, saj 
gradbena dela niso predvidena. 
 
Vpliv na vode: Poseg se bo izvajal znotraj tovarniškega dvorišča. Gradbena dela niso predvidena, zato 
vpliva v času rekonstrukcije obrata na vodotok in vodne organizme ne bo. Negativen vpliv med 
obratovanjem bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v okolje. Vsa 
industrijska odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za zaščito rastlin se že v 
obstoječem stanju in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na industrijsko čistilno napravo. 
Tako očiščena odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno kanalizacijo, ki se zaključuje s 
komunalno čistilno napravo Rače. Izpustov odpadne vode v okolje ne bo (PVO, 2017), zato vpliv na 
varovana območja ne bo. 
 
Vpliv na zrak: Poseg se bo izvajal znotraj tovarniškega dvorišča. Gradbena dela niso predvidena, 
vpliva na kvaliteto zraka v okolici zaradi gradnje ne bo. V povezavi  s proizvodnjo fitofarmacevtskih 
sredstev bodo nastajale tipične emisije značilne za to vrsto proizvodnje, in sicer celotni prah ter 
celotne organske snovi izraženo kot TOC. Pri obratovanju razpršenih emisij neposredno iz 
proizvodnje ni pričakovati, saj vse faze tehnološkega postopka potekajo v zaprtih objektih, ki so 
opremljeni s sistemom za odsesavanje zraka ter čistilnim sistemom, tam kjer je to potrebno (PVO, 
2017). 
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Vpliv zaradi obremenitve okolja s hrupom: Za potrebe presoje vplivov na okolje je izdelana Strokovna 
ocena o emisijah bodočega vira hrupa za posege Albaugh TKI (Ekosystem ekološki in varstveni 
inženiring d.o.o., avgust 2017). Iz ocene sledi, da je vir hrupa v obstoječem stanju in v prihodnje 
dejavnost in promet na območju podjetja.  
 
V strokovni oceni je ugotovljeno, da se kljub povečanju proizvodnih kapacitet in prometa, vezanega 
na dovoz surovin in odvoz gotovih izdelkov, nivo hrupa ne bo bistveno spremenil. Merilna mesta so 
prikazana na sliki 9, v tabeli 18 pa so prikazani predvideni nivoji hrupa (kumulativni vpliv).  
 
Najbližje varovanim območjem se nahaja merilno mesto MM5. Ob upoštevanju nivojev hrupa 
izmerjenih in izračunanih na merilnem mestu MM-5 in nivojih hrupa ozadja na tem mestu, je 
pričakovati, da bodo vplivi hrupa proizvodnje oz. prometa na tem merilnem mestu velikostnega 
razreda pod 36 dBA. To pomeni, da na območju Natura 2000 ne pričakujemo, da bi bile presežene 
vrednosti nivojev hrupa za I. stopnjo varstva pred hrupom, ki znaša 37 dBA (Ekosystem ekološki in 
varstveni inženiring d.o.o., avgust 2017). 
 

 
Slika 9: Merilna mesta na lokaciji naročnika (Strokovna ocena, Ekosystem ekološki in varstveni 
inženiring d.o.o., avgust 2017) 
 
Tabela 18: Nivoji hrupa za posamezna merilna mesta zaradi vpliva prometa in proizvodnje zaradi 
spremembe v obratovanju, izračunani za obratovanje 270 dni na leto in 24 ur na dan za proizvodnjo 
fitofarmacevtskih sredstev in 330 dni na leto in 24 ur na dan za sežigalnico (Strokovna ocena, Ekosystem 
ekološki in varstveni inženiring d.o.o., avgust 2017) 

Merilno mesto Ldan (dBA) Lvečer (dBA) Lnoč (dBA) 
MM-1 48,1 46,8 47 
MM-2 43,8 43,9 44,2 
MM-3 53,8 42,2 42 
MM-4 42,8 37 36,5 
MM-5 40,9 35,7 35,2 

 
 
Vpliv osvetljevanja: Podjetje Albaugh TKI d.o.o., ima 112 zunanjih svetilk za osvetljevanje 
proizvodnih objektov in zunanjih površin, s skupno razpoložljivo močjo 5.166 W, praviloma pa 
obratujejo s skupno močjo 560 W, kar predstavlja 0,004 W/m2 osvetljenosti zunanjih površin. 
Obratovanje svetilk in svetlobna moč svetilke se s pomočjo avtomatskega regulacijskega sistema za 

MM- 3 

MM- 1 

MM- 4 

MM- 5 

ALBAUGH 
TKI d.o.o. 

MM- 2 
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nadzor osvetljevanja v nočnem času prilagajata potrebam proizvodnega procesa in gibanju viličarjev 
ter zaposlenih. Vse svetilke so skladne z zahtevo iz 4. člena Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega 
onesnaževanja okolja (Uradni list RS, št. 81/07, 109/07, 62/10 in 46/13) in imajo delež svetlobnega 
toka nad horizontalo 0%. Novih zunanjih svetilk zaradi posega ne bo (PVO, 2017). 
 
Kumulativni vpliv: Po nam znanih podatkih na obravnavanem območju ni načrtovanih planov ali 
posegov, ki bi lahko imeli skupaj z obravnavanim posegom kumulativne vplive – kumulativnih in 
sinergijskih vplivov ne pričakujemo.  
 
Čezmejnih vplivov ne bo. 
 
Ocena vpliva po vrstah 
V nadaljevanju so opisani vplivi po posameznih varovanih območjih in kvalifikacijskih/ključnih 
vrstah oziroma habitatnih tipih. Matrik z ocenami vplivov, ki so predpisane s Prilogo 6 Pravilnika o 
presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list 
RS, št. 130/04, 53/06, 38/10 in 3/11), nismo izdelali, saj so ocene učinkov za vsa varovana območja 
na vplivnem območju posega ocenjena z oceno A – ni vpliva.  
 
Tabela 19: Opis vplivov za POO Rački ribniki – Požeg (SI3000257) 
EU 
koda 

Ime vrste/HT Varstveni cilji Opis vpliva 

1042 dristavični 
spreletavec 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
ribnikov 

- Ohrani se naravna 
hidromorfologija voda 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(Rački ribniki) 

- Ohrani se stalež rastlinojedih 
vrst rib, ki ne ogroža vodne 
vegetacije 

- Ohrani se stalež domorodnih rib, 
ki ne ogroža kačjih pastirjev 

- Ohrani se brez vnosa hranil in 
dodatnega krmljenja rib (Požeg) 

- Ohrani se brez športnega 
ribolova 

- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se enkrat letno košeni 

nasipi (Požeg) 

Cona vrste je od območja tovarne oddaljena cca 
200 m. Poseg ne bo vplival na vodni režim, stalež 
rib, ribolov in način upravljanja z obvodno 
vegetacijo. Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

1078 črtasti medvedek  - Velikost populacije: ohrani se 
prisotnost vrste 

- Velikost habitata: ohrani se 
- Ohranijo se presvetljeni gozdovi, 

gozdne jase, strukturirani gozdni 
robovi, površine v obnovi 

Cona vrste sega do meje območja tovarne. Fizičnih 
posegov v gozd – habitat vrste ne bo. Negativen 
vpliv bi bil možen v primeru nekontroliranega 
izpuščanja onesnaženih vod v ribnike in spuščanja 
strupenih plinov v zrak. Emisije v zrak bodo 
ustrezno zmanjšane z namestitvijo filtrov. 
Ocenjujemo, da negativnih vplivov na 
kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

1082 ovratniški plavač  - Velikost habitata: se obnovi 
- Obnovi se mrtvice in druge 

stoječe vode 
- Obnovi se stalež domorodnih rib, 

ki ne ogroža hroščev 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Poseg ne bo vplival na vodni režim in stalež rib. 
Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
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odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

1308 širokouhi netopir  - Velikost populacije: ohrani se 
prisotnost vrste 

- Velikost habitata: ohrani se 
- Ohrani se gozd z najmanj 30% 

deležem sestojev z odraslim 
drevjem (razširjeni debelinski 
razred B in C) 

- Ohrani se 1 do 2 habitatni 
drevesi (dupla, razvejana, 
polomljena, odmirajoča stoječa 
drevesa) / ha, debelejši od 30 cm 

Cona vrste sega do meje območja tovarne. Fizičnih 
posegov v gozd – habitat vrste ne bo. Negativen 
vpliv bi bil možen v primeru nekontroliranega 
izpuščanja onesnaženih vod v ribnike in spuščanja 
strupenih plinov v zrak. Emisije v zrak bodo 
ustrezno zmanjšane z namestitvijo filtrov. 
Ocenjujemo, da negativnih vplivov na 
kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 
 

1428 štiriperesna 
marzilka  

- Ohrani se stalež rastlinojedih 
vrst rib, ki ne ogroža vodne 
vegetacije 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Poseg ne bo vplival na vodni režim in stalež rib. 
Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

1898 kranjska sita  - Velikost habitata: ohrani se 
- Ohrani se ekološkim zahtevam 

vrste prilagojen vodni režim 
- Obnovi se ekološkim zahtevam 

vrste prilagojen vodni režim 
(Grajevnik) 

Cona vrste sega do meje območja tovarne. V vlažne 
in močvirne travnike in gozdove – habitat vrste se 
ne bo posegalo. Poseg ne bo vplival na vodni režim. 
Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

3130 
 

Oligotrofne do 
mezotrofne 
stoječe vode z 
amfibijskimi 
združbami 
razredov 
Litorelletea 
uniflorae in/ali 
Isoëto-
Nanojuncetea 

- Velikost habitatnega tipa: ohrani 
se 74 ha  

- Ohrani se sezonsko nihanje voda 
- Ohrani se ekološkim zahtevam 

habitatnega tipa primeren 
hidrološki režim ribnikov 

- Obnovi se ekološkim zahtevam 
habitatnega tipa primeren 
hidrološki režim ribnikov 
(Grajevnik) 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
habitatnega tipa prilagojena 
kakovost vode 

Cona HT je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitatni tip predstavljajo vodne površine, v katere 
se ne bo posegalo. Hidrološki režim ribnikov se ne 
bo spremenil. Negativen vpliv bi bil možen v 
primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih 
vod v ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
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odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijski habitatni tip ne bo (ocena A). 

3150 Naravna 
evtrofna jezera 
z vodno 
vegetacijo zvez 
Magnopotamion 
ali 
Hydrocharition 

- Velikost habitatnega tipa: ohrani 
se 34 ha  

- Ohrani se stabilen vodostaj, 
mogoča kratkotrajna izsušitev 

- Ohrani se počasi tekoča ali 
stoječa voda, kjer se useda 
organski material 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
habitatnega tipa primeren 
hidrološki režim ribnikov 

- Obnovi se ekološkim zahtevam 
habitatnega tipa primeren 
hidrološki režim ribnikov 
(Grajevnik) 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
habitatnega tipa prilagojena 
kakovost vode 

- Ohrani se stalež rastlinojedih 
vrst rib, ki ne ogroža vodne 
vegetacije 

Cona HT je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitatni tip predstavljajo vodne površine, v katere 
se ne bo posegalo. Hidrološki režim ribnikov se ne 
bo spremenil. Negativen vpliv bi bil možen v 
primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih 
vod v ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijski habitatni tip ne bo (ocena A). 

91E0* Obrečna 
vrbovja, jelševja 
in jesenovja 
(mehkolesna 
loka); (Alnus 
glutinosa in 
Fraxinus 
excelsior (Alno-
Padion, Alnion 
incanae, 
Salicion albae)) 

- Velikost habitatnega tipa: se 
obnovi na več kot 53 ha  

- Obnovi se povezanost 
habitatnega tipa 

- Obnovi se naravna 
hidromorfologija voda 

- Obnovi se rastišču primerna 
drevesna sestava gozdov 

Cona HT je od tovarne oddaljena približno 200 m. 
Habitatni tip predstavljajo bregovi vodnih površin, 
v katere se ne bo posegalo. Hidrološki režim 
ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv bi bil 
možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijski habitatni tip ne bo (ocena A). 

91F0 Obrečni 
hrastovo-
jesenovo-
brestovi 
gozdovi 
(Quercus robur, 
Ulmus laevis in 
Ulmus minor, 
Fraxinus 
excelsior ali 
Fraxinus 
angustifolia), 
vzdolž velikih 
rek (Ulmenion 
minoris) 

- Velikost habitatnega tipa: se 
obnovi na 196 ha  

- Obnovi se naravna 
hidromorfologija voda 

- Obnovi se ekološkim zahtevam 
habitatnega tipa primeren nivo 
podtalnice 

- Obnovi se rastišču primerna 
drevesna sestava gozdov 

- Obnovi se naravno pomlajevanje 
rastišču primernih vrst 

Cona HT sega do meje tovarne. Habitatni tip 
predstavljajo bregovi vodnih površin, v katere se ne 
bo posegalo. Hidrološki režim ribnikov se ne bo 
spremenil, poseg tudi ne bo vplival na nivo 
podtalnice. Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijski habitatni tip ne bo (ocena A). 

* prednostna vrsta/habitatni tip 
 
Tabela 20: Opis vplivov za POV Črete (SI5000027) 
EU 
koda 

Ime vrste/HT Varstveni cilji Opis vpliva 
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A022 čapljica - Velikost populacije: ohrani se 13 
parov  

- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se habitat brez požiganja 

trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se strukturirana trstičja in 

sestoji rogoza, del trstičja je 
potopljen 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojena kakovost vode 

- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne površine z 
obrežno vegetacijo, v katere se ne bo posegalo. 
Hidrološki režim ribnikov se ne bo spremenil. 
Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A027 velika bela 
čaplja 

- Velikost populacije: ohrani se 180 
osebkov  

- Velikost populacije: ohrani se 500 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 790 ha  
- Ohrani se brez namernega plašenja 

ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne površine z 
zalednimi kmetijskimi površinami, v katere se ne 
bo posegalo. Hidrološki režim ribnikov se ne bo 
spremenil. Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A029 rjava čaplja - Velikost populacije: ohrani se 50 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 270 ha  
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 
- Izboljša se ekološkim zahtevam 

vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojena kakovost vode 

- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A051 konopnica - Ohrani se brez turistično 
rekreacijske rabe znotraj nasipa 

- Ohrani se brez plovbe na 
zadrževalniku 

- Ohrani se ribolov, omejen na del 
nasipa pri iztočnem objektu 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
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vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojena kakovost vode 

- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A055 reglja - Velikost populacije: ohrani se 10 
parov  

- Ohrani se brez turistično 
rekreacijske rabe znotraj nasipa 

- Ohrani se brez plovbe na 
zadrževalniku 

- Ohrani se ribolov, omejen na del 
nasipa pri iztočnem objektu 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se habitat brez požiganja 
trstičja in druge obvodne vegetacije 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojena kakovost vode 

- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A059 sivka - Ohrani se brez turistično 
rekreacijske rabe znotraj nasipa 

- Ohrani se brez plovbe na 
zadrževalniku 

- Ohrani se ribolov, omejen na del 
nasipa pri iztočnem objektu 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se habitat brez požiganja 
trstičja in druge obvodne vegetacije 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojena kakovost vode 

- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A060 kostanjevka - Ohrani se brez turistično 
rekreacijske rabe znotraj nasipa 

- Ohrani se brez plovbe na 
zadrževalniku 

- Ohrani se ribolov, omejen na del 
nasipa pri iztočnem objektu 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
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vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A061 čopasta črnica - Ohrani se brez turistično 
rekreacijske rabe znotraj nasipa 

- Ohrani se brez plovbe na 
zadrževalniku 

- Ohrani se ribolov, omejen na del 
nasipa pri iztočnem objektu 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Ohrani se habitat brez požiganja 
trstičja in druge obvodne vegetacije 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojena kakovost vode 

- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A073 črni škarnik - Velikost populacije: ohranijo se 3-
je pari  

- Velikost habitata: ohrani se 1450 ha  
- Ohrani se mir v okolici (300 m) 

gnezda črnega škarnika od 1. aprila 
do 31. julija 

- Ohrani se mir v okolici (300 m) 
gnezda črnega škarnika od 1. aprila 
do 31. julija 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojeno gospodarjenje 40 
m okoli gnezda 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojene novogradnje in 
rekonstrukcije nizko in 
srednjenapetostnega električnega 
omrežja 

Cona vrste sega do meje območja tovarne. Habitat 
vrste predstavljajo vodne, gozdne in kmetijske 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hrupna 
obremenjenost območja v dnevnem času se bo 
zaradi prometa nekoliko povečala, a dodatnega 
vpliva na območje Natura ni pričakovati (se ne 
nahaja ob cesti). Negativen vpliv bi bil možen v 
primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih 
vod v ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A075 belorepec - Velikost populacije: ohrani se 2 
parov  

- Velikost habitata: ohrani se 1450 ha  
- Ohrani se mir v okolici (500 m) 

gnezda belorepca od 1. januarja do 
15. julija 

- Ohrani se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojeno gospodarjenje 40 
m okoli gnezda 

- Ohrani se brez namernega plašenja 
ptic s strani upravljalca ribogojnice 

- Ohrani se brez turistično 
rekreacijske rabe znotraj nasipa 

- Ohrani se brez plovbe na 
zadrževalniku 

- Ohrani se ribolov, omejen na del 
nasipa pri iztočnem objektu 

Cona vrste sega do meje območja tovarne. Habitat 
vrste predstavljajo vodne, gozdne in kmetijske 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hrupna 
obremenjenost območja v dnevnem času se bo 
zaradi prometa nekoliko povečala, a dodatnega 
vpliva na območje Natura ni pričakovati (se ne 
nahaja ob cesti). Negativen vpliv bi bil možen v 
primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih 
vod v ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
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A). 
A081 rjavi lunj - Velikost populacije: ohrani se 1700 

osebkov  
- Velikost habitata: se obnovi na 680 

ha  
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 
- Ohrani se mirna cona na območju 

prenočišča 

Cona vrste je od območja tovarne oddaljena 
približno 7000 m. Habitat vrste predstavljajo vodne 
in kmetijske površine, v katere se ne bo posegalo. 
Zaradi oddaljenosti posega od cone habitata vrste, 
negativnih vplivov ne bo (ocena A). 

A082 pepelasti lunj - Velikost populacije: ohrani se 12 
osebkov  

- Velikost populacije: ohrani se 390 
osebkov  

- Velikost habitata: se obnovi na 690 
ha  

- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 
- Ohrani se mirna cona na območju 

prenočišča 
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 

Cona vrste je od območja tovarne oddaljena 
približno 7000 m. Habitat vrste predstavljajo vodne, 
obvodne in kmetijske površine, v katere se ne bo 
posegalo. Zaradi oddaljenosti posega od cone 
habitata vrste, negativnih vplivov ne bo (ocena A). 

A084 močvirski lunj - Velikost populacije: ohrani se 100 
osebkov  

- Velikost habitata: se obnovi na 690 
ha  

- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 

Cona vrste je od območja tovarne oddaljena 
približno 7000 m. Habitat vrste predstavljajo vodne, 
obvodne in kmetijske površine, v katere se ne bo 
posegalo. Zaradi oddaljenosti posega od cone 
habitata vrste, negativnih vplivov ne bo (ocena A). 

A094 ribji orel - Velikost populacije: ohrani se 130 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 270 ha  
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A118 mokož - Velikost populacije: ohrani se 10 
parov  

- Velikost habitata: ohrani se 270 ha  
- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se habitat brez požiganja 

trstičja in druge obvodne vegetacije 
- Ohrani se strukturirana trstičja in 

sestoji rogoza, del trstičja je 
potopljen 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
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notranji kanal) 
- Ohrani se brez namernega plašenja 

ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se ekološkim zahtevam 

vrste prilagojena kakovost vode 
- Ohrani se ekstenzivno ribogojstvo 

kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A119 grahasta 
tukalica 

- Velikost habitata: se obnovi na 66 
ha  

- Ohrani se habitat brez požiganja 
- Izboljša se ekološkim zahtevam 

vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Košnja travišč znotraj 
zadrževalnika po 1.8. 

Cona habitata vrste je zahodno in južno obrežje 
zadrževalnika Medvedce. Cona vrste je od območja 
tovarne oddaljena približno 9000 m. Habitat vrste 
predstavljajo vodne, obvodne in kmetijske 
površine, v katere se ne bo posegalo. Zaradi 
oddaljenosti posega od cone habitata vrste, 
negativnih vplivov ne bo (ocena A). 

A120 mala tukalica - Velikost populacije: ohrani se 5 
parov  

- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se strukturirana trstičja in 

sestoji rogoza, del trstičja je 
potopljen 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

- Ohrani se vodna vegetacija 
(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo. Hidrološki 
režim ribnikov se ne bo spremenil. Negativen vpliv 
bi bil možen v primeru nekontroliranega izpuščanja 
onesnaženih vod v ribnike in spuščanja strupenih 
plinov v zrak. Emisije v zrak bodo ustrezno 
zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih 
sredstev za zaščito rastlin se že v obstoječem stanju 
in se bo tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje 
na industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A127 žerjav - Velikost populacije: ohrani se 1000 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 540 ha  
- Ohrani se stoječe vode 
- Ohrani se odprta ekstenzivno 

obdelana krajina 
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 

Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce z 
zalednimi kmetijskimi površinami. Cona vrste je od 
območja tovarne oddaljena približno 7500 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne, obvodne in 
kmetijske površine, v katere se ne bo posegalo. 
Zaradi oddaljenosti posega od cone habitata vrste, 
negativnih vplivov ne bo (ocena A). 

A142 priba - Velikost populacije: ohrani se 7500 
osebkov  

- Ohrani se košnja travišč znotraj 
zadrževalnika po 1.8. 

- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne, obvodne in 
kmetijske površine, v katere se ne bo posegalo. 
Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A151 togotnik - Velikost populacije: ohrani se 910 
osebkov  

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne, obvodne in 
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- Velikost habitata: ohrani se 770 ha  
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 
- Se obnovi poplavne površine 

kmetijske površine, v katere se ne bo posegalo. 
Negativen vpliv bi bil možen v primeru 
nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v 
ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A160 veliki škurh - Velikost populacije: ohrani se 200 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 190 ha  
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 
- Se obnovi poplavne površine 
- Brez struktur v zraku, ki ovirajo let 

Cona habitata vrste je zadrževalnik Medvedce. 
Cona vrste je od območja tovarne oddaljena 
približno 8800 m. Habitat vrste predstavljajo vodne 
in obvodne površine, v katere se ne bo posegalo. 
Zaradi oddaljenosti posega od cone habitata vrste, 
negativnih vplivov ne bo (ocena A).  

A166 močvirski 
martinec 

- Velikost populacije: ohrani se 670 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 280 ha  
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 
- Ohrani se vodna vegetacija 

(zahodni del zadrževalnika in 
notranji kanal) 

- Se obnovi poplavne površine 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo.  Negativen 
vpliv bi bil možen v primeru nekontroliranega 
izpuščanja onesnaženih vod v ribnike in spuščanja 
strupenih plinov v zrak. Emisije v zrak bodo 
ustrezno zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa 
industrijska odpadna voda iz naprave za 
proizvodnjo osnovnih sredstev za zaščito rastlin se 
že v obstoječem stanju in se bo tudi v prihodnje 
odvajala na predčiščenje na industrijsko čistilno 
napravo. Tako očiščena odpadna industrijska voda 
se bo odvajala v javno kanalizacijo, ki se zaključuje 
s komunalno čistilno napravo Rače. Ocenjujemo, da 
negativnih vplivov na kvalifikacijsko vrsto in njen 
habitat ne bo (ocena A). 

A179 rečni galeb - Velikost habitata: ohrani se 770 ha  
- Ohrani se brez namernega plašenja 

ptic s strani upravljalca ribogojnice 
- Ohrani se brez turistično 

rekreacijske rabe znotraj nasipa 
- Ohrani se brez plovbe na 

zadrževalniku 
- Ohrani se ribolov, omejen na del 

nasipa pri iztočnem objektu 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo.  Negativen 
vpliv bi bil možen v primeru nekontroliranega 
izpuščanja onesnaženih vod v ribnike in spuščanja 
strupenih plinov v zrak. Emisije v zrak bodo 
ustrezno zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa 
industrijska odpadna voda iz naprave za 
proizvodnjo osnovnih sredstev za zaščito rastlin se 
že v obstoječem stanju in se bo tudi v prihodnje 
odvajala na predčiščenje na industrijsko čistilno 
napravo. Tako očiščena odpadna industrijska voda 
se bo odvajala v javno kanalizacijo, ki se zaključuje 
s komunalno čistilno napravo Rače. Ocenjujemo, da 
negativnih vplivov na kvalifikacijsko vrsto in njen 
habitat ne bo (ocena A). 

A197 črna čigra - Velikost populacije: ohrani se 750 
osebkov  

- Velikost habitata: ohrani se 250 ha  
- Ohrani se brez namernega plašenja 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne površine, v katere 
se ne bo posegalo. Negativen vpliv bi bil možen v 
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ptic s strani upravljalca ribogojnice primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih 
vod v ribnike in spuščanja strupenih plinov v zrak. 
Emisije v zrak bodo ustrezno zmanjšane z 
namestitvijo filtrov. Vsa industrijska odpadna voda 
iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo 
tudi v prihodnje odvajala na predčiščenje na 
industrijsko čistilno napravo. Tako očiščena 
odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno 
napravo Rače. Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na kvalifikacijsko vrsto in njen habitat ne bo (ocena 
A). 

A298 rakar - Velikost populacije: ohrani se 25 
parov  

- Ohrani se obrežna vegetacija 
- Ohrani se strukturirana trstičja in 

sestoji rogoza, del trstičja je 
potopljen 

- Izboljša se ekološkim zahtevam 
vrste prilagojen vodni režim 
zadrževalnika 

Cona vrste je od tovarne oddaljena približno 330 m. 
Habitat vrste predstavljajo vodne in obvodne 
površine, v katere se ne bo posegalo.  Negativen 
vpliv bi bil možen v primeru nekontroliranega 
izpuščanja onesnaženih vod v ribnike in spuščanja 
strupenih plinov v zrak. Emisije v zrak bodo 
ustrezno zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa 
industrijska odpadna voda iz naprave za 
proizvodnjo osnovnih sredstev za zaščito rastlin se 
že v obstoječem stanju in se bo tudi v prihodnje 
odvajala na predčiščenje na industrijsko čistilno 
napravo. Tako očiščena odpadna industrijska voda 
se bo odvajala v javno kanalizacijo, ki se zaključuje 
s komunalno čistilno napravo Rače. Ocenjujemo, da 
negativnih vplivov na kvalifikacijsko vrsto in njen 
habitat ne bo (ocena A). 

A338 rjavi srakoper - Velikost habitata: ohrani se 580 ha  
- Obnovi se mejice, grmišča in 

posamezna drevesa 
- Obnovijo se ekstenzivni travniki 
- Ohrani se ekstenzivne njive z žitom 

(razen koruze) 

Cona habitata vrste so zaledne kmetijske površine 
ob zadrževalniku Medvedce. Cona vrste je od 
območja tovarne oddaljena približno 7000 m. 
Habitat vrste predstavljajo kmetijske površine, v 
katere se ne bo posegalo. Zaradi oddaljenosti 
posega od cone habitata vrste, negativnih vplivov 
ne bo (ocena A). 

 
Tabela 21: Opis vplivov za zavarovana območja 
Ime ZO Varstveni cilji 

 
Opis vpliva 

Krajinski 
park Rački 
ribniki – 
Požeg  
(ID 657) 

- Ohranjanje ugodnega 
količinskega in 
kemijskega stanja voda 

- Ohranjanje obstoječe lesne 
vegetacije 

- Ohranjanje obstoječih 
značilnih krajinskih 
vzorcev 

Zaradi izvedbe obravnavanih sprememb procesov v tovarni, fizičnih 
posegov v zavarovana območja ne bo. V habitate kvalifikacijskih vrst in 
habitatnih tipov, ki so hkrati ključni za zavarovani območji, se ne bo 
posegalo. V lesno vegetacijo se ne bo posegalo, ohranjeni bodo tudi 
obstoječi značilni krajinski vzorci. Količinsko stanje voda bo 
nespremenjeno. Negativen vpliv na ključne vrste bi bil možen v 
primeru nekontroliranega izpuščanja onesnaženih vod v ribnike 
in spuščanja strupenih plinov v zrak. Emisije v zrak bodo 
ustrezno zmanjšane z namestitvijo filtrov. Vsa industrijska 
odpadna voda iz naprave za proizvodnjo osnovnih sredstev za 
zaščito rastlin se že v obstoječem stanju in se bo tudi v prihodnje 
odvajala na predčiščenje na industrijsko čistilno napravo. Tako 
očiščena odpadna industrijska voda se bo odvajala v javno 
kanalizacijo, ki se zaključuje s komunalno čistilno napravo Rače. 
Hrupna obremenjenost območja v dnevnem času se bo na cestah 
skozi naselje zaradi prometa nekoliko povečala, a dodatnega 
vpliva na območja z naravovarstvenim statusom ni pričakovati 
(ta se ne nahajajo ob cesti). Ocenjujemo, da negativnih vplivov 
na ključne vrste in njen habitat ne bo (ocena A).  

Rački ribniki 
- ornitološki 
naravni 
spomenik 
(ID 674) 
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IV.2 Ugotovitve v primeru preveritve alternativnih rešitev, navedba 
preverjenih rešitev in razlogi za izbor predlagane rešitve 

 
Alternativne rešitve umestitve posega v prostor in gradbene rešitve 
Poseg se bo izvajal v obstoječih objektih, zato alternativnih rešitev glede umestitve posega v prostor in 
gradbenih rešitev ni bilo oziroma niso bile relevantne.  
 
Alternativne tehnične in tehnološke rešitve, s poudarkom na okoljskih značilnostih posega 
Nosilec posega je med leti 2013 in 2015 preučeval dve osnovni razvojni rešitvi podjetja, ki sta se 
navezovali tudi na iskanje novega lastnika podjetja. Opciji sta bili prodaja sežigalnice odpadkov, ali pa 
prodaja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev skupaj s sežigalnico odpadkov. V prvem primeru bi 
sledila krepitev dejavnosti sežiga odpadkov, ki bi obratovalo kot samostojno podjetje, kar bi 
najverjetneje privedlo do zamrtja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, saj je slednja dejavnost 
relativno velik porabnik energije, ki bi jo morala v primeru tega scenarija kupovati od novega lastnika 
sežigalnice. Glede na to, da je imelo podjetje dolgoletne izkušnje in veliko strokovnega znanja iz 
področja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, pa tudi lokalna javnost ne bi bila naklonjena krepitvi 
sežigalnice, ta opcija ni bila ocenjena kot najprimernejša, čeprav je bilo za nakup zgolj sežigalnice 
odpadkov precej zanimanja. Kot zaželena opcija je bilo izbrano nadaljevanje obstoječe proizvodnje 
fitofarmacevtskih sredstev, vključno s sežigalnico odpadkov, ki zagotavlja proizvodnji 
fitofarmacevtskih sredstev potrebno toplotno energijo, poleg tega pa je sežigalnica pomembna tudi 
zato, da lahko podjetje sežiga lastno odpadno embalažo in druge lastne odpadke, ki jih ima vključene v 
nabor odpadkov, ki jih je dovoljeno sežigati v sežigalnici odpadkov, kar bi v primeru, da bi bilo 
potrebno te odpadke oddajati na sežig drugam, pomenilo pomembno finančno breme, ki bi oteževalo 
razvoj podjetja. Z novim lastništvom podjetja je tako avtomatično prišlo do željenega scenarija, saj je 
novi lastnik specializiran samo za proizvodnjo fitofarmacevtskih sredstev, kar pomeni, da je prišlo do 
nadgradnje znanj iz tega področja, hkrati pa nima interesa, da bi krepil sežigalniško dejavnost.  
 
Pri načrtovanju razvoja proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev se je preučilo možnost, da podjetje 
ohrani dosedanji program insekticidov, herbicidov, fungicidov in biocidov, ali pa da se usmeri 
predvsem na herbicide in fungicide, ki predstavljata glavno področje novega lastnika. Glede na to, da 
se je v preteklih letih formuliralo male količine insekticidov, fungicidov in biocidov ter da se iztekajo 
nekatera registracijska dovoljenja, se je nosilec posega odločil, da jih trenutno oziroma v okviru 
sedanjih sprememb ne bo podaljševal, zaradi česar se bo v okviru posega proizvajalo le herbicide in 
fungicide.  
Prav tako se je pri preučevanju alternativnih tehnoloških možnosti preučilo tudi opcijo, ali na lokaciji 
ostaneta sinteza herbicidne učinkovine glifosat ter sinteza biocidov. Čeprav je trenutno še vedno 
finančno bolj ugoden nakup herbicidne učinkovine glifosat, pa se je nosilec posega odločil, da sintezna 
enota ostane na lokaciji, saj predstavlja opcijo za primer pomanjkanja surovine na trgu, medtem ko se 
sintezo biocidov popolnoma ukine, s tem pa tudi klorno postajo s skladiščeno količino tekočega klora 
6 ton ter letno porabo cca. 123 ton, ki je iz vidika tveganja za okolje in zdravje v primeru morebitne 
nesreče predstavljala najbolj kritično točko na lokaciji posega.    
 
Glede izbire objekta, v katerega se postavi formulacijo enkapsuliranega herbicida, se je preučilo dve 
možnosti in sicer del objekta z identifikatorjem stavbe 970 (interna oznaka objekta 11; opomba: 
identifikatorji stavb in interne oznake objektov so podani v Prilogi 4 k temu poročilu – Grafični 
prikazi) in ki je sestavni del objekta, v katerem še nadalje ostajata liniji za proizvodnjo trdnih 
fitofarmacevtskih sredstev in sicer »Formulacijska linija 1 praškastih fungicidov« in »Formulacijska 
linija 2 praškastih fungicidov« in ima dva identifikatorja stavb, ter objekt z identifikatorjem stavbe 
1363 (interna oznaka objekta 29), v katerem ostaja sinteza herbicidne učinkovine, biocidi pa se 
ukinjajo. Po izvedenem izračunu vplivnih radijev nesreče s TDI pri proizvodnji enkapsuliranega 
herbicida, ki je sestavni del Varnostnega poročila za Albaugh TKI, Rače, arh. št. 124/1-2015, se je 
izkazalo, da ne glede na lokacijo proizvodnje enkapsuliranega herbicida, vplivni radiji ne segajo izven 
območja obrata. Na podlagi te ugotovitve in dejstva, da je z logističnega vidika enostavneje umestiti 
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proizvodnjo v del objekta z identifikatorjem stavbe 970 kot v objekt z identifikatorjem stavbe 1363, se 
je upravljavec obrata odločil, da proizvodnjo enkapsuliranega herbicida izvede v delu objekta z 
identifikatorjem stavbe 970. 
 
Dejavnosti, ki jih izvaja nosilec posega, same po sebi ne predstavljajo hrupnih dejavnosti, saj procesi 
potekajo v zaprtih prostorih, odvajanje emisij snovi v zrak pa iz vidika pretokov odpadnih plinov 
spadajo med manjše odvode, zato je glavni vir hrupa na lokaciji dovažanje surovin in pomožnih 
sredstev ter odvoz produktov in manjšega deleža odpadkov ter manipulacija. Zaradi tega so bile pri 
načrtovanju posega preučene opcije glede dovozov in odvozov iz lokacije posega ter prispevek 
transporta, ki je posledica oddaje nekaterih prostorov nosilca posega drugim pravnim osebam. 
Ugotovljeno je bilo, da je prispevek transporta s strani najemojemalcev med 30 in 40%, zaradi česar se 
s posegom prekine omenjene najeme, s tem pa tudi preneha navedeni transport. Za zmanjšanje 
lastnega števila dovozov in odvozov posega pa se bodo dovozi in odvozi prednostno izvajali z večjimi 
oziroma težkimi tovornimi vozili, s čimer frekvenca transporta, ki bo neposredno povezan s posegom, 
ne bo narasla sorazmerno s povečanjem zmogljivosti posega, pač pa bo za dva in pol krat večja od 
obstoječe.  
 
Ker bo pri formulaciji enkapsuliranega herbicida nastajala dodatna odpadna pralna voda iz pranja 
opreme, je nosilec posega preučil alternative glede ravnanja s to vodo. Opcija bi bila čiščenje in nato 
odvajanje v javno kanalizacijo, ki se zaključuje z javno komunalno čistilno napravo, pri čemer bi bilo 
potrebno obstoječo čistilno napravo nadgraditi. Druga opcija bi bila ravnanje z nastalo pralno vodo kot 
z odpadkom, pri čemer bi bil možen sežig v lastni sežigalnici, saj bo šlo za odpadek, ki je že vključen 
v nabor odpadkov, ki jih je dovoljeno sežigati v sežigalnici odpadkov. Glede na to, da se poseg nahaja 
na vodovarstvenem območju in da nosilec posega teži k zmanjševanju odpadnih industrijskih vod, je 
bila izbrana druga alternativa, to je ravnanje z nastalo pralno vodo kot z odpadkom (PVO, 2017).  
 
 

IV.3 Razlaga o možnosti omilitve škodljivih vplivov z navedbo ustreznih 
omilitvenih ukrepov in razlogi za konkreten izbor omilitvenega 
ukrepa  

 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
 

IV.4 Določitev časovnega okvirja izvedbe omilitvenih ukrepov, navedba 
nosilcev njihove izvedbe in način spremljanja uspešnosti izvedenih 
omilitvenih ukrepov 

 
Omilitveni ukrepi niso potrebni. 
 
 

IV.5 Navedba morebitnih načrtovanih ali obravnavanih pobud za 
ohranjanje narave, ki lahko vpliva na bodoče stanje območja 

 
Na območju posega ni načrtovanih ali obravnavanih pobud, ki bi lahko vplivale na bodoče stanje 
območja. 
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V. NAVEDBA O VIRIH PODATKOV OZIROMA NA ČINU NJIHOVE 
PRIDOBITVE IN UPORABLJENIH METODAH NAPOVEDOVANJA 
VPLIVA IN PRESOJ 

 

V.1 Literatura in drugi viri 
 
• Atlas okolja, http://gis.arso.gov.si/atlasokolja/, 2017 
• Bordjan, D. (2013): Kostanjevka Aythya nyroca. Str. 30-38. V: Denac, K., L. Božič, T. Mihelič, 

D. Denac, P. Kmecl, J. Figelj & D. Bordjan: Monitoring populacij izbranih vrst ptic - popisi 
gnezdilk 2012 in 2013. Poročilo. Naročnik: Ministrstvo za kmetijstvo in okolje. DOPPS-BirdLife 
Slovenia, Ljubljana. 

• Dejanska raba prostora na širšem območju posega (MKGP, http://rkg.gov.si/, 2017)  
• DOPPS 2015 julij: http://ptice.si/naravovarstvo-in-raziskave/iba-slovenia/obmocja-v-

sloveniji/crete/ 
• Grafični podatki o državnih prostorskih aktih in prostorskih ukrepih,  

http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/graficni_
podatki_o_drzavnih_prostorskih_aktih_in_prostorskih_ukrepih, 2017 

• Krajinski park Rački ribniki – Požeg, Internetna stran ZRSVN, 
http://www.zrsvn.si/sl/informacija.asp?id_meta_type=63&id_informacija=605, junij 2017) 

• Naravovarstveni atlas (NV Atlas), http://www.naravovarstveni-atlas.si, 2017 
• Pregledovalnik prostorskih podatkov Občine Rače – Fram, http://race-fram.webgis.si/, junij 2017 
• Programu upravljanja območij Natura 2000 (2015–2020), marec 2016 
• Spletna objektna storitev (WFS) za izdajanje okoljskih prostorskih podatkov, ARSO, 

http://gis.arso.gov.si/wfs_web/faces/, 2017 
• Vogrin, M. 2006: Oaza miru in življenja: krajinski park Rački ribniki – Požeg. Vodnik po poteh, 

občina Rače-Fram, 22 strani. 
• Ekosystem ekološki in varstveni inženiring d.o.o., avgust 2017. Strokovna ocena o emisijah 

bodočega vira hrupa za posege Albaugh TKI. 
• Projekt nameravanega posega v okolje za povečanje zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih 

sredstev Albaugh TKI d.o.o., RAČE, št. 1711 (Ekosfera d.o.o., maj 2017). 
• Poročilo o vplivih na okolje glede povečanja zmogljivosti proizvodnje fitofarmacevtskih sredstev, 

Albaugh TKI d.o.o., Rače, št. 1712 (Ekosfera d.o.o., sept. 2017).  
 
 

V.2 Zakonodaja 
 
• Zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 – ZVO-1, 20/06-ZVO-1A, 39/06-ZVO-1-UPB1, 

70/08-ZVO-1B, 108/09 – ZVO - 1C, 48/12 – ZVO-1D, 57/12 – ZVO-1E, 92/13 – ZVO – 1F, 
56/15 – ZVO-1G, 102/15 –ZVO-1H, 30/16) 

• Zakon o ratifikaciji sporazuma o varstvu netopirjev v Evropi (Uradni list RS, št. 102/03) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu selitvenih vrst prostoživečih živali (Uradni list RS, št. 

72/98) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 

njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija (Uradni list RS, št. 55/99) 
• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/96) 
• Zakon o ohranjanju narave (Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C) 
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03) 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 

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

36/09, 15/14) 
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• Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 
51/14) 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, 
110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13, 39/13, 3/14, 21/16) 

• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09, 33/13) 
• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04, 33/13, 99/13) 
• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 

82/02, 42/10) 
• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 

območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11) 
• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 93/10) 
• Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti na območju občine Maribor (Medobčinski uradni 

vestnik, št. 17/92) 
• Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih 

živalskih in rastlinskih vrst 
• Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prosto živečih ptic 
 
 

V.3 Uporabljene metode 
 
Posledice učinkov izvedbe plana na varstvene dejavnike varovanih območij in njihovo celovitost ter 
povezanost smo ocenjevali v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10, 3/11). Sprememba 
Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 38/10) ocene X ne dopušča več. 
 
A – ni vpliva / pozitiven vpliv 
B – nebistven vpliv 
C – nebistven vpliv pod pogoji (ob izvedbi omilitvenih ukrepov) 
D – bistven vpliv 
E – uničujoč vpliv 
 
Velikostni razred A, B, C »VPLIVI PLANA NISO ŠKODLJIVI«. 
Velikostni razred D, E »VPLIVI PLANA SO POMEMBNI IN ŠKODLJIVI«. 
 
Podatki o pojavljanju posameznih kvalifikacijskih HT so bili pridobljeni iz javno dostopnih podatkov, 
za potrebe presoje je 11.6.2015 opravljen popis ptic. Cone HT za Natura 2000 območja smo povzeli 
po Katalogu informacij javnega značaja, spletna stran Zavoda za varstvo narave Slovenije, marec 
2016.  
 
Za izdelavo grafičnih prilog in slik je bil uporabljen računalniški program ArcGIS 10.4, uporabljene 
podloge vključujejo topografske podlage (vir: GURS), dejansko rabo prostora (vir: MKGP, 2017), 
varovana območja, naravne vrednote, pričakovane naravne vrednote in ekološko pomembna območja 
(vir: ARSO, 2017), obstoječo namensko rabo prostora (vir: Pregledovalnik prostorskih podatkov 
Občine Rače – Fram, 2017) in državne prostorske načrte (vir: 
http://www.mop.gov.si/si/delovna_podrocja/prostorski_nacrti/drzavni_prostorski_nacrti/graficni_poda
tki_o_drzavnih_prostorskih_aktih_in_prostorskih_ukrepih/, 2017). 
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VI. NAVEDBE O IZDELOVALCIH PORO ČILA IN MOREBITNIH 
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