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ZAPISNIK JAVNE PREDSTAVITVE OSNUTKA AN-OVE ZA OBDOBJE 2010-2020 

(POSODOBITEV 2017) IN OKOLJSKEGA POROČILA 

 

 
V prostorih Ministrstva za infrastrukturo je 12. 7. 2017 v okviru javne obravnave osnutka 

Akcijskega načrta obnovljivih virov energije za obdobje 2010-2020 (posodobitev 2017) (v 

nadaljevanju: AN-OVE) in okoljskega poročila potekala javna predstavitev za zainteresirano 

javnost. Dogodka se je udeležilo preko trideset predstavnikov zainteresirane javnosti (seznam 

udeležencev je v prilogi). 

 

 

Govorci: 

 Mag. Klemen Potisek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Jure Likar, Direktorat za okolje, Ministrstvo za okolje in prostor 

 Mateja Klinar, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Andreja Belavić-Benedik, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Mag. Lea Pačnik, predstavnica izdelovalca okoljskega poročila, Aquarius d.o.o. 

 

 

Mag. Klemen Potisek, državni sekretar Ministrstvo za infrastrukturo 

 

Na podlagi Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov so morale 

vse države članice EU sprejeti nacionalne akcijske načrte za obnovljive vire za obdobje 2010 do 

2020. Države so v načrtih določile letne nacionalne cilje za deleže energije iz obnovljivih virov, 

porabljene v sektorju prometa, električne energije ter za ogrevanje in hlajenje v letu 2020 ter 

predvidene ukrepe za doseganje predpisanega cilja v letu 2020.  

 

Slovenija mora do leta 2020 doseči najmanj 25 % nacionalni delež obnovljivih virov energije 

(OVE) v končni bruto rabi energije, od tega pa še za vse države EU skupni cilj 10 % deleža OVE 

v prometu. Cilj bo mogoče doseči z ustavitvijo rasti porabe končne energije, uveljavitvijo 

učinkovite rabe energije in OVE kot prioriteto gospodarskega razvoja in z dolgoročnim 

povečevanjem deleža OVE v končni rabi energije do leta 2030 in naprej.  

 

Za dosego ciljev OVE se izvajajo naslednji ukrepi: 

 spodbujanje energetske sanacije obstoječih stavb (predvsem v javnem sektorju) ter 

gradnje skoraj nič-energijskih stavb, ki predstavlja tehnološko najbolj napredne objekte (v 

zvezi s tem je bil sprejet Nacionalni akcijski načrt za skoraj nič-energijske stavbe za 

obdobje do leta 2020),  

 nadomeščanje kurilnega olja za ogrevanje z lesno biomaso in drugimi OVE, sistemi 

daljinskega ogrevanja na OVE in soproizvodnjo toplote in električne energije, 

 nadomeščanje električne energije za pripravo sanitarne tople vode s sončno energijo in 

drugimi OVE, 
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 proizvodnja električne energije iz OVE ter povečanje deleža železniškega in drugega 

javnega prometa, 

 uvajanje biogoriv in ostalih OVE v prometu in kmetijstvu ter uvajanje električnih vozil 

(Uredba o obnovljivih virih energije v prometu), 

 razvoj distribucijskih omrežij za vključevanje razpršene proizvodnje električne energije 

predvsem iz OVE, ki so manjši, vključno z razvojem aktivnih pametnih omrežij (v Sloveniji 

imamo dva izjemno uspešna in napredna projekta na tem področju), 

 razvoj industrijske proizvodne tehnologije učinkovite rabe energije in OVE.  

 

Naloga Vlade Republike Slovenije za dosego ciljev OVE je zagotavljati ustrezno podporno okolje 

za izvajanje omenjenih ukrepov. Uresničevanje teh ciljev je zaveza slovenske politike, zato so 

spodbujanje rabe OVE in zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi ključni cilji nacionalne energetske 

politike, ki smo jih zapisani v Energetskem zakonu (EZ-1). Nacionalno politiko do OVE smo 

zapisali tudi v posodobljenem nacionalnem Akcijskem načrtu (AN-OVE), ki se ga predstavlja 

danes. V dokumentu je opredeljena tudi pričakovana raba bruto končne energije v obdobju 2010-

2020, cilji in usmeritve glede OVE, ukrepi za doseganje zavezujočih ciljev deležev OVE ter ocene 

prispevkov posamezne tehnologije k doseganju ciljnih deležev OVE in ocene stroškov izvedbe 

ukrepov in vplivov na okolje ter na ustvarjanje delovnih mest.  

 

Cilji, ki jih moramo doseči na področju spodbujanja rabe OVE in zagotavljanja prednosti 

učinkovite rabe energije, so ambiciozni in bodo prispevali k povečanju zanesljivosti oskrbe z 

energijo, zmanjšanju učinkov na okolje, zagotavljanju konkurenčnosti, gospodarski rasti in razvoju 

delovnih mest ter zaposlenosti. AN-OVE je v veliki meri že vključen v predlog dolgoročne vizije 

predloga za razpravo o Energetskem konceptu Slovenije ter v izračune dolgoročnih bilanc do leta 

2055. Vsa prizadevanja ministrstva, pristojnega za energijo, gredo v isto smer, končni cilj pa je 

trajnejša proizvodnja energije, trajnejša raba energije, trajnejše ravnanje porabnikov, čistejše 

okolje in znižanje emisij toplogrednih plinov.  

 

 

Jure Likar, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, Ministrstvo za okolje in prostor – 

predstavitev pomena postopka celovite presoje vplivov na okolje 

 

Sektor za strateško presojo vplivov na okolje v okviru Ministrstva za okolje in prostor (MOP) vodi 

postopek celovite presoje vplivov na okolje, ki poteka v Sloveniji skozi upravni postopek: na MOP 

pripravljavec odda osnutek programa plana, izvede se t.i. »screening«, nato se po kriterijih z 

odločbo odloči, ali je za takšen program oz. plan potrebno izvesti celovito presojo vplivov na 

okolje. Odločba za AN-OVE je bila izdana leta 2014, nato pa je pripravljavec dolžan naročiti 

okoljsko poročilo, ki se predloži MOP v potrjevanje. V četrtem poskusu je MOP potrdil okoljsko 

poročilo, ki se na podlagi obvestila o ustreznosti okoljskega poročila lahko javno razgrne in izvede 

javna obravnava. Ko bo slednje zaključeno, mora pripravljavec zbrati še mnenja in pripombe 

javnosti, jih v čim večji meri vključiti v dokument in nato predložiti končni predlog, ki se potrdi s 

končno odločbo na MOP.  

 

 

Mateja Klinar, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 

 

AN-OVE se uvršča med programe, ki imajo pomemben vpliv na okolje. Postopek celovite presoje 

na okolje za ta plan se je pričel z odločbo MOP leta 2014 na podlagi Zakona o varstvu okolja, 

Zakona o ohranjanju narave in Zakona o splošnem upravnem postopku. Z omenjeno odločbo je 

MOP v upravni zadevi določitve planov odločilo, da je za ta plan potrebno izvesti celovito presojo 

vplivov na okolje. Sestavni del tega postopka je bila tudi izvedba presoje sprejemljivosti vplivov 

izvedbe plana v naravo na varovana območja. Dne 22. 5. 2015 je MZI s strani MOP prejelo dopis, 

s katerim je bil potrjen elaborat izhodišča za pripravo okoljskega poročila. V elaboratu so bili 

predstavljeni rezultati faze vsebinjenja. V postopku vsebinjenja je bilo ugotovljeno tudi, da 

izvajanje AN-OVE verjetno ne bo imelo pomembnega čezmejnega vpliva na okolje na sosednje 

države članice EU. 
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V postopku celovite presoje vplivov na okolje za AN-OVE so glede na svojo pristojnost za 

posamezne zadeve varstva okolja, varstva ali rabe naravnih dobrin, krajine, varstva zdravja ljudi 

ali varstva kulturne dediščine, skladno z določbami 42. člena Zakona o varstvu okolja sodelovali 

predstavniki vseh varstvenih resorjev (Ministrstvo za okolje in prostor - Direktorat za okolje, 

Zavod RS za varstvo narave, Zavod RS za ribištvo, Ministrstvo za kulturo, Ministrstvo za 

kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Ministrstvo za zdravje, Zavod za gozdove RS in Direkcija RS 

za vode). K aktivni udeležbi so bili povabljeni tudi na današnjo javno predstavitev AN-OVE in 

okoljskega poročila. 

 

Dne 15. 6. 2017 je pripravljavec plana prejel obvestilo o ustreznosti okoljskega poročila, iz 

katerega je razvidno, da je Okoljsko poročilo za AN-OVE izdelovalca Aquarius d.o.o. iz junija 

2017 ustrezno. 

 

Na podlagi tega poteka današnji dogodek, javna predstavitev gradiv in enomesečna javna 

razgrnitev AN-OVE in okoljskega poročila. V času javne razgrnitve bodo zbrane pripombe in 

mnenja javnosti, ki jih bo potrebno upoštevati pri dopolnitvi AN-OVE in okoljskega poročila oz. 

bodo pripombe utemeljeno zavrnjene.  

 

 
 

Andreja Belavić Benedik, Direktorat za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 

 

Slovenija mora v letu 2020 doseči 25 % delež OVE v bruto končni rabi energije. Ker smo že sredi 

leta 2017, imamo samo še tri leta časa, da dosežemo postavljene cilje, ki so za Slovenijo 

zavezujoči. 

 

Na podlagi preteklih izkušenj in dosežkov je ugotovljeno, da se bo z dosedanjo prakso težko 

dosegel postavljen cilj za leto 2020. Od leta 2010 do 2015 se je skupni delež OVE povečal le za 

1,5 %, do 2020 bi se ta hitrost morala podvojiti (na 3 %). AN-OVE sicer predvideva nekaj 

ukrepov, s katerimi bi lahko dosegli zastavljen cilj in se izognili kazni, ki nam jo lahko naloži 

Evropska komisija zaradi nedoseganja cilja. To bo bistveno manj ugodno, kot če bi sedaj vsa 

razpoložljiva sredstva vložili v OVE.  

 

Grafični prikaz sedanjega stanja doseganja ciljev po sektorjih kaže, da smo v sektorju toplote 

(ogrevanje in hlajenje) še nad zastavljenim vmesnim letnim ciljem, medtem ko pri ostalima 

sektorjema (električna energija in promet) vmesni letni cilji niso doseženi. Pri električni energiji je 

zaostanek precejšen, tudi promet je zelo kritičen. Skupni delež OVE je že lani presekal 

načrtovano krivuljo, po kateri bi se morali gibati. Žal je pričakovati, da bo tudi za obdobje 2016 in 

2017 ta krivulja potekala v ravni črti. Veliki zaostanki pri uvajanju OVE v Sloveniji so zlasti pri 

prometu. V Sloveniji se 41,4 % bruto končne rabe energije porabi za promet, kar moramo nujno 

spremeniti. Zaostajamo pri izgradnji velikih HE, ki so pomembne zaradi stabilnosti energetskega 

omrežja. Težave so tudi z izvajanjem podporne sheme za proizvodnjo električne energije iz OVE, 

ki se približno dve leti ni izvajala, a se je letos obudila z razpisom za nove vstope v podporno 

shemo za OVE in soproizvodnjo električne energije. Ministrstvo se zaveda, da bo potrebno 

povečati intenziteto uvajanja OVE v slovenski prostor. Novosti, ki jih posodobljen AN-OVE 

prinaša, so naslednje:  

 določa  konkretne cilje za učinke finančnih spodbud do leta 2020,  

 osvežuje nabor obstoječih in novih ukrepov,  

 v manjši meri spreminja sektorske cilje in  

 opredeljuje sredstva za spodbujanje uvajanja OVE do leta 2020.  

 

AN-OVE se zaradi kratkega časa, ki je še ostal do leta 2020, dotika tudi smernic do leta 2030. Na 

evropski ravni se pripravljajo spremembe direktiv, ki bodo za leto 2030 določile nov cilj, in sicer 

bo evropski skupni cilj najmanj 27 % OVE v skupni bruto končni rabi energije EU. V 

posodobljenem AN-OVE je predvideno, kaj bi bilo potrebno v Sloveniji narediti za doseganje cilja 
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27 % OVE. Preučena sta bila dva scenarija: sončni in vetrni. Na podlagi preračunov posledic je 

prevladala odločitev za t.i. sončni scenarij. Poleg tega bo potrebno še naprej delati na 

hidroenergiji; vsaj reke, na katerih že imamo hidroelektrarne, bo potrebno izkoristiti, kolikor je 

mogoče. Posodobljen predlog AN-OVE in okoljsko poročilo predvidevata, da se postavlja objekte 

prednostno zunaj varovanih območij, brez vplivov na okolje.  

 

Ciljni učinki finančnih spodbud so naslednji: 

 s podporno shemo naj bi zagotovili 373 GWh električne energije iz OVE,  

 spodbude EKO sklada za gospodinjstva naj bi zagotovila 384 GWh toplote oziroma 

hladu,  

 spodbude operativnega programa evropske kohezijske politike do leta 2020 (OP EKP 

2014-2020) za energetsko sanacijo stavb v javnem sektorju pa 174 GWh. 

 

Osvežen je tudi nabor obstoječih ukrepov:  

 prenovljena je shema podpor,  

 spodbuja se samooskrba z električno energijo iz OVE,  

 ohranja se obveznosti za delež OVE v sistemih daljinskega ogrevanja,  

 ponovno se spodbuja OVE iz sredstev evropskih investicijskih in strukturnih skladov (OP 

EKP 2014-2020 in program razvoja podeželja), 

 ključni načrtovani ukrepi so uvajanje skoraj nič-energijskih stavb (kar bo določal tudi 

Pravilnik o učinkoviti rabi v stavbah, ki se prenavlja),  

 predvidena je tudi proaktivna vloga države pri izgradnji HE, za katere je velik problem 

umeščanje objektov v prostor.  

 

Če želimo leta 2020 doseči zastavljen cilj 25 % deleža OVE, bi bilo potrebno priključiti še 

dodatnih 51 MW kapacitet vetrnih elektrarn, 161 MW sončnih elektrarn, 91 MW hidroelektrarn in 

17 MW enot na biomaso.  

 

Številke za 2030 so še bistveno višje. V posodobljenem AN-OVE so rahlo spremenjeni sektorski 

cilji, saj ugotovitve kažejo, da Slovenija v električni energiji nazaduje, medtem ko ima v toploti 

nekaj več potenciala, promet in skupni ciljni delež OVE pa ostajata enaka. Pozitivni ukrepi so 

zmanjšanje izpustov CO2 in ustvarjanje novih delovnih mest. Financiranje OVE je zagotovljeno 

preko podporne sheme za OVE, investicijskih podpor iz kohezijskega sklada in sredstev 

podnebnega sklada.  

 

Za doseganje 27 % ciljnega deleža OVE v končni bruto rabi energije do leta 2030 je v 

posodobljenem AN-OVE za ogrevanje in hlajenje predvideno znižanje, saj bodo takrat stavbe 

energetsko učinkovitejše, povečala pa se bo potreba po čisti električni energiji, v prometu pa bo 

potrebno doseči več okolju prijaznejših prevoznih sredstev in manj izpustov toplogrednih plinov.  

 

Z okoljskega vidika je ugotovljeno, da je bolje uporabiti sončni scenarij, saj sončno energijo lahko 

izkorišča vsaka stavba, ki se sama oskrbuje v celoti ali vsaj delno z električno energijo. 

Potrebujemo stabilne vire energije, kar nam zagotavljajo hidroelektrarne (reka Drava je že v celoti 

izkoriščena, na reki Savi pa bo potrebno zgraditi nove elektrarne). Hidroelektrarne so potrebne za 

stabilnost elektroenergetskega omrežja, omogočajo večje vključevanje ostalih elektrarn, 

prispevajo k strateški zanesljivosti ob izrednih razmerah, njihova gradnja pa prinaša tudi večje 

makroekonomske učinke.  

 

AN-OVE predvideva, da bodo najprej izvedeni projekti, katerih vpliv na naravo bo ocenjen kot 

nebistven. Vendar za doseganje cilja 2030 to ne bo zadoščalo. V tem primeru bo potrebno 

razmisliti tudi o pripravi državnega prostorskega načrta, v kolikor bi bilo potrebno narediti 

prevlado javnega interesa nad interesom varovanja narave. Ta možnost obstaja, a ni rečeno, da 

bo tudi izvedena. Tudi za vetrne elektrarne je predvideno, da bodo projekti izvedeni le na 

lokacijah brez bistvenih vplivov na okolje.  
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Mag. Lea Pačnik, predstavnica izdelovalca okoljskega poročila, Aquarius, d.o.o. 

 

Podjetju Aquarius je skupaj s podizvajalci pripravilo okoljsko poročilo. Okoljsko poročilo je 

strokovno gradivo za celovito presojo vplivov izvedbe plana na okolje, ohranjanja narave, varstvo 

človekovega zdravja in kulturne dediščine. V primeru, da plan posega tudi v varovana območja, je 

potrebno izdelati tudi dodatek za varovana območja. V okoljskem poročilu so obravnavani vplivi 

na več sestavin okolja. V okoljskem poročilu so opredeljeni vplivi na vode, naravo, naravne vire, 

kulturno dediščino, prebivalstvo ter zdravje ljudi. 

 

Ker je AN-OVE precej obsežen dokument, sta bili dodatno izdelani dve ločeni strokovni podlagi, 

in sicer »Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije« ter 

»Analiza omejitev umeščanja malih HE z vidika varstva narave«. Skladno z Uredbo o okoljskem 

poročilu se okoljske vplive ocenjuje z ocenami od A do E, pri čemer ocene od A do C pomenijo, 

da je plan sprejemljiv, oceni D in E pa da je vpliv plana uničujoč in posledično nesprejemljiv. 

Ocena X pa se poda v primeru, da ugotavljanje vpliva zaradi kakršnihkoli vplivov ni mogoče.  

 

AN-OVE predvideva dva scenarija, ki sta bila obravnavana v okoljskem poročilu: 1) sončni, ki 

predvideva pospešen prodor sončnih elektrarn in 2) vetrni, ki predvideva pospešen prodor vetrnih 

elektrarn. V procesu celovite presoje so bili evidentirani pomembni vplivi, ki bi jih AN-OVE lahko 

imel na okolje. Na podlagi tega je bila preverjena tudi skladnost med okoljskimi cilji in cilji AN-

OVE. Iz tabele 27 okoljskega poročila je razvidno, da so nekateri energetski ukrepi bolj, drugi pa 

manj skladni. Bolj problematična sta hidroenergija in vetrna energija. 

 

AN-OVE, ki je danes javno razgrnjen, je rezultat celovite presoje, saj je bila njegova vsebina 

usklajena z ugotovitvami okoljske presoje. Na področju velikih HE (z močjo večjo od 10 MW) je 

bilo tekom postopka ugotovljeno, da so bile več ali manj vse problematične z vidika okolja, 

prostora, financ ali politike. V AN-OVE je predstavljena izraba hidroenergije intervalno, kar 

pomeni, da je možno najprej zgraditi samo tiste HE, ki nimajo večjega vpliva. Rezultat celovite 

presoje je tudi karta potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije. Pri določitvi 

potencialnih območij za vetrne elektrarne z močjo večjo od 5 MW so bila upoštevana območja s 

povprečno hitrostjo vetra nad 4,5 m/s, merjeno 50 metrov nad tlemi. Kot izločitveni kriterij so bila 

upoštevana naravovarstveno pomembna območja, območja s kulturno dediščino, krajinsko 

pomembna območja, varovani gozd, gozdni rezervati in vodovarstvena območja ter tudi bližina 

poselitvenih območij. Rezultat te presoje je 12 potencialnih območij, ki so razdeljena na dve 

kategoriji: območja A, kjer je vetrne elektrarne možno umeščati z večjo gostoto in/ali bolj 

zmogljive ter območja B, kjer je zaradi varstvenih omejitev vetrne elektrarne sicer možno 

umeščati, a z manjšo gostoto oz. morajo biti manj zmogljive. 

 

S strani izdelovalcev okoljskega poročila je ugotovljeno, da je okoljski načrt sprejemljiv ob 

upoštevanju obsežnih omejitvenih ukrepov. V postopku celovite presoje je bilo ugotovljeno, da sta 

bila oba obravnavana scenarija (tako sončni kot vetrni), sprejemljiva, s tem da je sončni nekoliko 

bolj sprejemljiv.  

 

Zavedati se je potrebno, da so ukrepi, opredeljeni v AN-OVE, strateške narave in niso prostorsko 

umeščeni ali izdelani na projektnem nivoju, zato bo potrebno celovito presojo vplivov na okolje in 

naravo za posamezne infrastrukturne posege izdelati tudi v nadaljnjih fazah priprave projektne 

dokumentacije, torej v fazi priprave državnega prostorskega načrta ali občinskega podrobnega 

prostorskega načrta.  

 

Pri velikih HE s sprejetjem AN-OVE prevlada druge javne koristi še ni dokazana, temveč se bo 

ugotavljala šele po izvedeni natančni presoji posameznih projektov izgradnje HE, upoštevajoč 

odsotnost drugih alternativnih rešitev v okviru državnih prostorskih načrtov in možnosti izvedbe 

ustreznih izravnalnih ukrepov. 
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Zaključek 

 

Po zaključku predstavitev se je razvila aktivna razprava. 

 

Na razpravi je bilo po predlogu javnosti dogovorjeno, da se rok za javno obravnavo podaljša do 

15. 9. 2017. V času javne obravnave so vsa gradiva javno dostopna in objavljena na spletni strani 

ministrstva na povezavi: 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-

obnovljivo-energijo/ 

 

Zainteresirana javnost ima torej dovolj časa za temeljit pregled gradiv in podajo morebitnih 

pripomb. 

 

 

 

 

 

 

PRILOGA: 

 Seznam udeležencev javne predstavitve z dne 21. 7. 2017 

http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivo-energijo/
http://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/akcijski-nacrt-za-obnovljivo-energijo/
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