
 

1 

 

 

PREGLED ODGOVOROV NA PRIPOMBE NA PREDLOG ENERGETSKEGA KONCEPTA SLOVENIJE (EKS) IZ JAVNE OBRAVNAVE  -  Ljubljana, 21. 3. 2018 
 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

ZEG SPLOŠNO 1.  Energetski koncept mora določati take nacionalne energetske 
smernice, ki bodo absolutno zasledovale razvoj blaginje državljanov 
ter celotnega gospodarstva, in ne za ekonomski profit posameznih 
delov gospodarstva ali njenih družb. 

2. Energetski koncept naj bo usmerjen s pogledom največ do leta 2035. Z 
današnjim hitrim razvojem tehnologij  je načrtovanje za vec kot 30 let 
naprej nerealno in nepotrebno. 

3. ZEG  daje glavno prednost  pri pripravi nacionalne energetske 
strategije na : 
- Doslednem izvajanju  okoljske zakonodaje in ustavnih pravic 

občanov, 
- Sodelovanju  in  vključevanju  javnosti  ( Aarhuška konvencija, OZN 

, EU in druge  mednarodne  zaveze …..)     
4. Sedanji vladni predlog EKS Državnemu zboru RS je le lepotni popravek 

prejšnjega. Je premalo medresorsko usklajen med ministrstvi ( MOP, 
Ministrstvo za zdravje , MF..).Niso jasno opredeljeni nosilci 
odgovornosti, izvajalci in roki ..). 

5. Najprej bi morali v Vladi RS pripraviti in v Državnem zboru RS sprejeti 
Nacionalni program varstva okolja RS ( osrednji  državni okoljsko 
politični dokument ) in šele nato EKS. Oba se pomembno dopolnjujeta 
in navezujeta.    

 

 
 

NE Ključni cilji in usmeritve  EKS so: podnebna trajnost, zanesljivost oskrbe 
in konkurenčnost oskrbe z energijo. Vsi trije ključni cilji zasledujejo 
razvoj blaginje vseh državljanov in celotnega gospodarstva 
 
EKS že po EZ-1 podaja usmeritve za do +20 let z okvirnim pogledom do + 
40 let. EKS tako zaradi uskladitve z evropskimi letnicami podaja 
usmeritve do 2030. EKS se  skladno z EZ-1 sprejme na vsakih 10 let, če 
se ob triletnih pregledih ne določi predčasen sprejem novelacije EKS. 
 
EKS v ničemer ne nasprotuje in ne želi nasprotovati doslednemu 
izvajanju okoljske zakonodaje, kakor tudi sodelovanju in vključevanju 
javnosti. Primer priprave EKS v posvetovalnem procesu je lahko zgled 
transparentnemu in vključujočemu odnosu do javnosti, kar je bilo 
mnogokrat izpostavljeno. 
 
EKS je bil medresorsko usklajen v vsebinsko in časovno zahtevnih 
usklajevanjih. Opredelitev nosilcev, rokov in odgovornosti se nanaša na 
konkretne ukrepe, ki so del akcijskih načrtov, oziroma Državnega 
energetsko podnebnega načrta, ki bo skladno tudi z evropsko uredbo 
pripravljen v roku približno enega leta. 
 
Usklajenost politik RS je pomemben element pri uresničavnju cljev na 
vseh področjih, tudi okoljskem in energetskem. EKS predvideva da se 
politike usklajujejo in da je EKS skladen z usmerjevalnimi dokumenti iz 
drugih resornih področij. (ods.46) 

DPRS SPLOŠNO »Reka Mura ni predmet energetske izrabe in se jo razglasi za 
izključitveno območje.« 
»Vsa območja Natura 2000 se razglasi za izključitvena območja, območja, 
kjer HE ni možno graditi!« 

 NE Eks se ne opredeljuje do posameznih projektov ali območij. Reka Mura 
ni omenjena v besedilu EKS. 

Fizična oseba SPLOŠNO Mura naj bo izvzeta iz energetske rabe. Nestrukturiran dopis.: 
Z energetskim izkoriščanjem reke Mure bodo nepopravljivo uničeni 
eni zadnjih ohranjenih nižinskorečnih ekosistemov v Sloveniji. Vse 
za pridobivanje električne energije, ki bi jo z lahkoto dobili z 
smotrnejšo in varčnejšo porabo elektrike. Ta naj se vključi v 
Energetski koncept Slovenije, vanj pa naj se zapiše tudi, da bo Mura 
izvzeta iz energetske rabe (glej priponko). 

NE Eks se ne opredeljuje do posameznih projektov ali območij. Reka Mura 
ni omenjena v besedilu EKS. 

Fizična oseba splošno Naj se zapiše, da reka Mura ( v Sloveniji) ni predmet energetske izrabe in 
ne bo predmet izrabe v prihodnjih 100 letih 

V dobro narave. NE Eks se ne opredeljuje do posameznih projektov ali območij. Reka Mura 
ni omenjena v besedilu EKS. 

Fizične osebe 
(227) 

SPLOŠNO Muro izbrisati iz vseh energetskih dokumentov, Mura ni predmet 
energetske izrabe 

Nestrukturiran dopis / fotografije. NE Eks se ne opredeljuje do posameznih projektov ali območij. Reka Mura 
ni omenjena v besedilu EKS. 
 

Fizična oseba  SPLOŠNO Muro in bioplinarne, kot delujejo danes - VEN IZ EKS! 
 

Nestrukturiran dopis. NE Eks se ne opredeljuje do posameznih projektov ali območij. Reka Mura 
ni omenjena v besedilu EKS. 
 

PLAN B mreža Splošno Energetski koncept Slovenije naj odločno utre pot 
energetski tranziciji: z vključitvijo jasne časovnice opustitve 
fosilnih goriv, najprej premoga, jasnimi usmeritvami za 
zmanjšanje rabe energije ter intenzivnim razvijanjem 
razpršenih OVE, ki bodo neposredno koristili sto tisočim 
prebivalcem Slovenije. Te ukrepe je potrebno začeti izvajati 
že sedaj in ne šele čez deset let. 

Trenutni predlog EKS ohranja obstoječe stanje v 
energetskem sektorju, kurjenje premoga v 
Termoelektrarni Šoštanj (TEŠ) predvideva do sredine 
stoletja (2054), razvijanje sončne in vetrne energije pa 
prestavlja na čas po letu 2030, kar je v celoti 
nesprejemljivo. 
Slovenija je ratificirala Pariški sporazum, s katerim se je 

NE EKS podaja usmeritve za prvih +20 let oziroma do 2030 s pogledom do 
2050. Konkretne cilje za Slovenijo  do leta 2030 bo v skladu s 
pričakovano evropsko uredbo podal akcijski načrt oziroma NEPN, kot je 
zapisano tudi v EKS 
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Energetski koncept Slovenije, ki naj bi »določal 
strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne 
cilje do leta 2050«, mora v svojih določilih tako 
vključevati zavezo za pravično opuščanje rabe 
premoga v energetske namene do leta 2030, v 
skladu s Pariškim sporazumom, in zavezo k 
hkratnemu razvoju sončnih, vetrnih in drugih elektrarn na obnovljive vire 
energije, s ciljem, da 
dosežemo najmanj 45 % delež OVE do leta 2030. 
Energetski koncept Slovenije naj zastavi energetskopodnebne 
cilji Slovenije za leto 2030: 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na 
leto 1990: 55 %; 
- delež OVE v bruto končni rabi energije: 45 %; 
- URE – prihranki primarne energije glede na PRIMES 
2007 projekcije: 40 %. 
V kolikor EKS ne bo podal jasne vizije slovenske energetike 
do leta 2030 oz. 2050, ki bo temeljila na doseganju 
dolgoročnih podnebnih ciljev, predlagamo, da se 
trenutni predlog EKS zavrže ter da se spiše nov 
predlog Energetskega koncepta Slovenije, ki bo 
vključeval omenjen komponente. 
(Pod tabelo s pripombami dodajamo pretekle komentarje ki 
smo jih v društvu Focus in Greenpeace v Sloveniji pripravili 
v sklopu javne razprave o Predlogu usmeritev za pripravo 
energetskega koncepta Slovenija. Ti komentarji 
predstavljajo konceptualno osnovo za pripravo strateškega 
nacionalnega dokumenta na področju energetike . Prav tako 
vključujejo mnoge vidike, ki so pomembni za strateški 
dokument kot je EKS, pa jih zaradi omejenosti tabele za 
podajanje pripomb na predlog EKS, ni možno vanjo vključiti. 
Besedilo pod tabelo zato sestavlja sestavni del teh 
komentarjev in jih upoštevajte pri tej vrstici, kjer se 
komentarji nanašajo na odstavke od 1 do 85, torej na 
celotni dokument.) 

zavezala k odločnemu boju proti najbolj črnim scenarijem 
podnebnih sprememb. Prve analize ciljev v Pariškem 
sporazumu predvidevajo zaprtje premogovnih elektrarn v 
Evropi do leta 20301 ter doseganje najmanj 45 % deleža 
energije iz OVE leta 20302. 
Trenutno v dokumentu ni zastavljenih nikakršnih ciljev, 
niti za leto 2030, niti za leto 2050, kar je nesprejemljivo 
za dokument, ki ima v podnaslovu zapisano »Strategija 
energetske politike do leta 2030« in ki ima v tekstu 
dokumenta zapisano, da »določa strateške cilje in 
usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050«. 
Argument pripravljavcev dokumenta je, da je potrebno 
počakati na cilje za leto 2030, ki jih bo določila Evropska 
unija in ki bodo potem vključeni v Nacionalne energetskopodnebne 
načrte, zato naj ne bi bilo potreb po 
vključevanju ciljev tudi v EKS. Vendar za to, da si 
zastavimo cilje na nacionalni ravni, takšne, ki omogočajo 
uresničitev zavez iz Pariškega sporazuma in nas vodijo k 
80 % zmanjšanju emisij CO2 do leta 2050, že imamo 
dovolj znanja na nacionalnem nivoju in bi lahko cilje 
postavili sami. Mnoge evropske države so naredile tako 
(Škotska, Finska, Švedska, Nizozemska, Nemčija, idr.). Gre 
tudi za osrednji strateški dokument države na področju 
energetike, ki brez vključevanja numeričnih ciljev ostaja 
prazen in brez-pomenski. Poleg izključitve ciljev za leto 
2030 je zelo problematična tudi izključitev indikativnih 
ciljev za leto 2050. Iz tega je razbrati, da pripravljavci 
dokumenta nimajo vizije o tem, v katero smer naj gre 
slovenska energetika in kakšno jo želijo videti čez 30 let. 
Predlagamo podnebno-energetske cilje za leto 2030, ki so 
skladni z zahtevami in cilji Pariškega sporazuma ter 
dejansko vodijo v nizkoogljično družbo. Ti cilji so usklajeni 
in kot predlog predani tudi za celotno Evropsko unijo ter 
predstavljajo usklajene predloge članic mreže CAN 
Europe3. 
Tudi glede na energetske scenarije, ki jih je pripravilo MzI 
v letu 2017, pa je razvidno, da nas le scenarij s 40 % 
deležem OVE do leta 2030 (intenzivni OVE scenarij) pelje tudi na 
pot doseganja zastavljenega podnebna cilja - 
najmanj 80 % znižanje toplogrednih plinov do leta 
2050 na nacionalni ravni4. Ker pa bo cilj za leto 2050 
za energetski sektor predvidoma bližje 100 % kot 95 % 
znižanja TGP in torej daleč od 80 % znižanja, predlagamo 
cilje za zmanjšanje TGP, večanje deleža OVE ter 
doseganje energetskih prihrankov, ki pomenijo doseganje 
tega cilja. 
Pod okriljem globalnega podnebnega gibanja Break 
free je v marcu 2017 več kot 70 civilnodružbenih 
organizacij (SVIZ, Visokošolski sindikat, Sindikat Mladi 
plus, Študentsko društvo Iskra, Greenpeace, Focus, 
Društvo pljučnih bolnikov Slovenije…) in več kot 5300 
posameznikov zahtevalo korenite spremembe v slovenski 
energetiki. V zavedanju, da podnebne spremembe 
zahtevajo takojšnje ukrepanje, so predsednika Vlade RS, 
dr. Mira Cerarja pozvali, da zagotovi pravočasen, 
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odgovoren in pravičen prehod s fosilnih virov na sistem, 
temelječ na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi 
energije in obnovljivih virih energije5. Na nujni seji Odbora 
za infrastrukturo, okolje in prostor, ki je bila posvečena 
zahtevam Break free (28.3.2017), je odbor s soglasjem 
MZI sprejel sklep: "Odbor za infrastrukturo, okolje in 
prostor predlaga Vladi RS, da v Energetskem konceptu 
Slovenije, ki je v pripravi, opredeli vizijo trajnostnega 
prehoda iz fosilnih virov energije na sistem, ki bo temeljil 
na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi energije in 
obnovljivih virih energije ter predvidi časovnico opuščanja 
rabe premoga, ki bo upoštevala mednarodne zaveze 
Slovenije". 
Kot del vsebinskih komentarjev na celotni dokument 
(odstavki 1-80) dodajamo Komentarje društva Focus in 
Greenpeace Slovenija na Predlog usmeritev za pripravo 
energetskega koncepta Slovenije (dokument za javno 
razpravo), ki se nanašajo na konceptualno kritiko dokumenta in so 
še vedno zelo aktualni, ker pri 
predlaganem dokumentu ne vidimo ustreznega 
vsebinskega in konceptualnega premika. Ta del 
komentarjev se nahaja spodaj, od strani 15 naprej. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

SPLOŠNO 
 

Splošna pripomba.  
V besedilu je opraviti še redakcijske popravke, na primer v 
odstavkih 15, 24, 27, 28, 43, 44, 55, 72, 75. 
 

DA  

SDRES 1 Preskrba z energijo je za slehernega državljana Republike 
Slovenije poleg preskrbe s hrano, vodo ter pravico do dela, 
počitka in varnosti ena od osnovnih človekovih pravic, zato 
je potrebno čim prej v ustavo vpisati pravico do 
zagotovljene človeku dostojne količine energije vsakemu 
prebivalcu/ki Slovenije neglede na ekonomski ali socialni 
položaj. Hkrati pa ... napredka. Zaradi svojega pomena za 
vse družbene podsisteme, ohranitve čim večje suverenosti 
in neodvisnosti Slovenije, dobrobiti državljanov, cenovne 
dostopnosti, podnebne vzdržnost in velikih izzivov, ki ležijo 
pred energetiko v prihodnjih desetletjih, energetika ostaja 
v slovenski lasti, je izvzeta iz privatizacijskih postopkov in je 
v celoti določena kot strateško področje. Ob tem bomo še v 
letu 2018 zaradi nujnosti osredotočanja na esencialne 
javne potrebe in ne na primarnost dobička tudi dejavnosti 
pridobivanja energentov in dejavnosti proizvodnje energije 
določili kot gospodarske javne službe. Zaradi zgornjih 
predlogov, predvsem pomena neodvisnosti in 
samostojnosti Slovenije ter cenovne dostopnosti, bomo 
začeli nemudoma izvajati konkretne ukrepe k dosegi čim 
večje energetske neodvisnosti Slovenije.  

 

Energetika in energija predstavljata ožilje in kri naše sodobne 
družbe. Sta ključni za dobrobit in celotiv razvoj posameznika in 
družbe nasploh. Sodobne družbe temeljijo na razviti energetiki in 
velikih porabah energije. Ob tem osnovne človekove pravice niso 
nekaj statičnega, »naravno« določenega, temveč se spreminjajo, 
razvijajo in širijo. Tako je bila pred časom pravica do pitne vode 
prepozna kot tako pomembna, da so jo odločevalci vpisali v ustavo. 
Ker ima zagotovljena človeku dostojna količina energije za 
posameznika/ico zelo podobno esencialno vlogo kot pitna voda, je 
nujno, da se tudi zagotovljen človeku dostojen del energije vsakemu 
prebivalcu/ki Slovenije neglede na ekonomko in socialno stanje 
opredeli kot osnovno človeko pravico. Ker smo družba ljudje, ker je 
vsak posameznik pomemben, ker živimo v družbi, kjer je več kot 
dovolj bogastva, da bi vsem zagotovili osnovne človekove pravice, 
tudi pravico do človeku dostojne količine energije, ker so razvojni 
cilji Slovenije »dostojno življenje za vse« (glej Strategijo razvoja 
Slovenije 2030) ter ker je nujno stremljenje k celovitemu 
človeškemu razvoju (glej npr. Strategijo razvoja Slovenije 2030), je 
tak vpis v ustavo nujen. 
Energetika je preveč pomembno in strateško področje, da bi ga 
prepuščali privatnim lastnikom. Ti so po definiciji primarno 
osredotočeni na profit, kar pa zakrije vse druge ključne aspekte 
energetike (varna, zanesljiva in konkurenčna preskrba, pravična in 
socialna, okoljsko vzdržna, ipd.), zato moramo ohraniti energetiko v 
državni lastni. Še več, tudi v državi lasti mora biti zakonsko 
opredeljena kot gospodarska javna služba, saj je tako še zakonsko 
zavezana k primarnem in osrednjem zagotavljanju javne dobrine in 
ne ozke osredotočenosti na dobiček oz. kot pravi 2. člen Zakona o 

NE Eks usmerja k zanesljivi in konkurenčni oskrbi z energijo kar je v danem  
okolju in konsenzu podlaga za uspešen razvoj in blaginjo. 
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gospodarskih javnih službah »Pri zagotavljanju javnih dobrin je 
pridobivanje dobička podrejeno zadovoljevanju javnih potreb.” 
Ker je slovenska energetika ožilje slovenske družbe, ker bi manko 
energije pomenil poslabšanje in postopen potop slovenskega 
SDRES DŠ: 35629690 
Trg Mladosti 6 MŠ: 2506815000 
3320 Velenje IBAN: SI56 6100 0001 0224 826 info@sdres.si 
Slovenija Delavska hranilnica d.d., Ljubljana www.sdres.si 
gospodarstvo, ker je nizkocenovna energija pomembna za 
konkurenčnost celotnega gospodarstva, ker domača energija 
pomeni domača delovna mesta, ker domača energija pomeni 
suverenost in neodvisnost pred željami tujih interesov, ker nas 
velika energetska odvisnost od tujine dela izjemno ranljive in 
nenazadnje ker se ob pomanjkaju oz. fluktuaciji energije po celi 
Evropi (to je še toliko bolj verjetno zaradi širjenja nestanovitnih 
OVE) države poslužujejo protekcionističnih ukrepov in ne pošljejo 
energijo k nam (oz. zgolj po izjemno visokih cenah) je nujno, da se 
stremi k dosegi čim večje energetske neodvisnosti. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

2 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»V sozvočju z energetsko in podnebno politiko, ki jo Slovenija aktivno 
soustvarja na ravni EU, je vizija energetske politike Republike Slovenije 
soustvariti nizkoogljično družbo, v kateri bomo odgovorno in trajnostno 
proizvajali ter rabili energijo in zagotavljali kakovostne energetske 
storitve.« 
 

 
Energetski zakon EZ-1 ne govori le o rabi energije, ampak tudi o 
energetskih storitvah. Tako že v 3. členu navaja, da je potrebno 
»zagotoviti konkurenčno, varno, zanesljivo in dostopno oskrbo z 
energijo in energetskimi storitvami ob upoštevanju načel 
trajnostnega razvoja«. 

DA Vključeno v odstavek (19) in DELNO v odstavek (41). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

3 Prvi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Cilj energetske politike Republike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno, 
sprejemljivo in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način tako, da 
se zagotovi prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za 
gospodarski razvoji in ustvarjanje delovnih mest z visoko dodano 
vrednostjo ter zagotovi tudi sprejemljive energetske storitve za prebivalce 
in gospodarstvo.« 
 

 
Sprejemljivost oskrbe je pomembna.  
 
Tudi Energetski zakon EZ-1 v 3.členu poleg konkurenčne oskrbe z 
energijo eksplicitno omenja še dostopno oskrbo. 

NE Slovenija je del evropskega trga z energijo in država ne določa cene 
energije kot take, da bi lahko umetno regulirala njeno ceno. 
 
Politična ocena pa je kako se bo v prihodnje dodatno financiralo ukrepe 
v smeri dolgoročnih ciljev: koliko z dodatnimi  neposrednimi 
obremenitvami odjemalca  in koliko s posrednimi obremenitvami preko 
državnega proračuna. Konkretno financiranje ukrepov je del akcijskih 
načrtov oziroma NEPN in bo tam tudi opredeljeno.  

MUZEJ 
NOROSTI 

3 3) Cilj energetske politike Republike Slovenije je tako 
zagotoviti zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo 
na trajnosten način, da se zagotovi prehod v nizkoogljično 
družbo, in s tem, da se zagotovi ohranjanje okolja in 
življenjskega prostora ter zagotovi tudi sprejemljive 
energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo. 

Ker izgradnja infrastrukture, povezane z doseganjem 
ciljev energetske politike, pomeni poseg v okolje in 
življenjski prostor, mora nujno že v osnovnih 
definicijah opredeliti ohranjanje okolja in življenjskega 
prostora. 

DA Cilj energetske politike so sicer usmerjeni v energetiko, v ohranjanje 
okolja pa okoljski cilji. Del okoljskih ciljev je vključen v uvodnem 
delu(odstavek 4)  in v okviru navedbe Agende 2030. 

SDRES 3 Cilj energetske politike Republike Slovenije je tako zagotoviti zanesljivo, 
varno in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način, ob 
zagotavljanju humanih, dostojnih delovnih mest in varnosti pri izvajanju 
delovnih procesov ter zagotavljanju dostojne količine energije vsakemu 
prebivalcu/ki Slovenije neglede na socialni ali ekonomski položaj. Tako se 
zagotovi prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje ... 
usmeritvami in cilji. 

Ker smo družba ljudje, ker je vsak posameznik pomemben ter ima 
pravico do pravičnega zaslužka in osebnega dostojanstva (34. člen 
Ustave RS), ker živimo v družbi, kjer je več kot dovolj bogastva, da bi 
vsem zagotovili osnovne človekove pravice, tudi pravico do 
zagotovljene človeku dostojne količine energije, ker so razvojni cilji 
Slovenije »dostojno življenje za vse« in »kakovostna delovna 
mesta« (glej Strategijo razvoja Slovenije 2030), morajo biti ti vidiki 
po pravičnih, varnih in kakovostnih delovnih mestih prepoznani in 
zapisani tudi pri ciljih in usmeritvah energetske politike. Ob tem 
moramo stremeti k celovitemu človeškemu razvoju (glej npr. 
Strategija razvoja Slovenije 2030) in to lahko dosežemo zgolj z 
zagotovljeno človeku dostojno količino energije vsakemu 
prebivalcu/ki Slovenije neglede na socialni ali ekonomski položaj. 

NE Eks usmerja k zanesljivi in konkurenčni oskrbi z energijo kar je v danem  
okolju in konsenzu podlaga za uspešen razvoj in blaginjo. 
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ELEKTRO 
MARIBOR 

4 Tretji stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Določa strateške cilje in usmeritve do leta 20302038 in okvirne cilje do 
leta 20502058, ter na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve 
pri zagotavljanju zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen 
način.« 

 
Besedilo ni notranje skladno. V 4. odstavku je navedeno, da EKS 
»določa cilje in usmeritve do leta 2030«, v nadaljevanju pa je v 21. 
odstavku navedeno, da bodo »cilji za leto 2030 … določeni na ravni 
EU«.  
 
Besedilo je potrebno tudi uskladiti z Energetskim zakonom EZ-1, ki v 
svojem 23. členu določa, da se z EKS »določijo cilji zanesljive, 
trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 
20 let in okvirno za 40 let«. 
 
Ker bo EKS sprejet kvečjemu v letu 2018, to pomeni, da se mora z 
EKS zajeto obdobje nanašati na leti 2038 (saj je:  2018 + 20 = 2038) 
oziroma 2058 (saj je:  2018 + 40 = 2058). 
 

NE Zaradi usklajenosti z EU dokumenti je določeno obdobje v prvem EKS na 
letnici  2030 in 2050. 

GEN 
ENERGIJA 

4 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Določa strateške cilje in usmeritve do leta 
2030 2038 in okvirne cilje do leta 2050 2058, 
ter na tak način postavlja izhodišča za 
nadaljnje odločitve pri zagotavljanju 
zanesljive oskrbe z energijo na trajnosten in 
konkurenčen način.« 

Skladno z Energetskim zakonom NE Zaradi usklajenosti z EU dokumenti je določeno obdobje v prvem EKS na 
letnici  2030 in 2050. 

PLAN B mreža 4 K odstavku, označenemu kot »(4)« je nujno potrebno dodati 
cilje, ki naj jih EKS zastavlja za leto 2030: 
»Energetsko-podnebni cilji Slovenije za leto 2030: 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na leto 
1990: 55 %; 
- delež OVE v bruto končni rabi energije: 45 %; 
- URE – prihranki primarne energije glede na PRIMES 
2007 projekcije: 40 %.«  

Trenutno v dokumentu ni zastavljenih nikakršnih ciljev, 
niti za leto 2030, niti za leto 2050, kar je nesprejemljivo 
za dokument, ki ima v podnaslovu zapisano »Strategija 
energetske politike do leta 2030« in ki ima v tekstu 
dokumenta zapisano, da »določa strateške cilje in 
usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050«. 
Argument pripravljavcev dokumenta je, da je potrebno 
počakati na cilje za leto 2030, ki jih bo določila Evropska 
unija in ki bodo potem vključeni v Nacionalne energetskopodnebne 
načrte, zato naj ne bi bilo potreb po 
vključevanju ciljev tudi v EKS. Vendar za to, da si 
zastavimo cilje na nacionalni ravni, takšne, ki omogočajo 
uresničitev zavez iz Pariškega sporazuma in nas vodijo k 
80 % zmanjšanju emisij CO2 do leta 2050, že imamo 
dovolj znanja na nacionalnem nivoju in bi lahko cilje 
postavili sami. Mnoge evropske države so naredile tako 
(Škotska, Finska, Švedska, Nizozemska, Nemčija, idr.). Gre 
tudi za osrednji strateški dokument države na področju 
energetike, ki brez vključevanja numeričnih ciljev ostaja 
prazen in brez-pomenski. Poleg manjka ciljev za leto 2030 
je zelo problematična tudi neprisotnost indikativnih ciljev 
za leto 2050. Iz tega je razbrati, da pripravljavci 
dokumenta nimajo nikakršne vizije o tem, v katero smer 
naj gre slovenska energetika in kakšno jo želijo videti čez 
30 let. 
Predlagamo podnebno-energetske cilje za leto 2030, ki so 
skladi z zahtevami in cilji Pariškega sporazuma ter 
dejansko vodijo v nizkoogljično družbo. Ti cilji so 
usklajeni in kot predlog predani tudi za celotno Evropsko 
unijo ter predstavljajo usklajene predloge članic mreže 
CAN Europe6. 

NE Konkretne cilje za Slovenijo  do leta 2030 bo v skladu s pričakovano 
evropsko uredbo podal akcijski načrt oziroma NEPN, kot je zapisano tudi 
v EKS 

SDRES 4 Energetski koncept Slovenije .... in okvirne cilje do leta 2050, ter na tak Konkurenčnost je sicer pomembna postavka, a konkurenčna NE Predmet EKS ni poseganje na delovnopravno ali okoljsko - prostorsko 
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način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive 
oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način. Konkurenčnost ne 
bo dosežena preko nelegalnih in nelegitimnih praks kršenja delovnopravne 
zakonodaje, okoljskoprostorske zakonodaje in drugih državno sprejetih 
dokumentov. To področje bo podrobno nadzorovano, morebitne kršitve 
pa sodno preganjane. 

prednost ne sme biti, kot se to dandanes prepogosto dogaja, 
dosežena na plečih delavcev in delavk. Človek je vrednota in vsak 
ima pravico do dostojnega dela in zaslužka, zato mora biti 
konkurenčnost, dosežena na delavsko sporen in nelegalen način, v 
celoti nesprejemljiva, podrobno nadzorovana (npr. preko 
Inšpektorata RS za delo) in sodno preganjana. 

zakonodajo. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

6 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Ključni izzivi, ki jih naslavlja tudi Energetski koncept Slovenije, so 
postopno opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo električne energije, 
ogrevanje in promet, opuščanje neustrezne rabe biomase za ogrevanje, 
odločitev o rabi jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj 
naprednih tehnologij in storitev, predvsem shranjevanja in napredne, 
učinkovite rabe energije.« 
 

 
Pri ogrevanju je vsaj tako kot opuščanje fosilnih virov pomembno 
opuščanje rabe biomase v neustreznih kuriščih.  
 
Med ključne izzive je torej potrebno dodati prestrukturiranje rabe 
energije za ogrevanje oziroma opuščanje neustrezne rabe biomase 
za ogrevanje. 

NE 
 

EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo rabo 
energije, tudi biomase (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 
Predmetni konkretni ukrepi bodo del okoljskih akcijskih načrtov  
oziroma NEPN in zato to ni del EKS.  

GEN 
ENERGIJA 

6 Besedilo: »Ključni izzivi, ki jih naslavlja tudi Energetski koncept Slovenije, 
so opuščanje fosilnih virov 
za proizvodnjo električne energije, ogrevanje in promet, odločitev o rabi 
jedrske energije…« 
 
Pripomba: EKS v tem odstavku jasno pove, da se mora EKS opredeliti glede 
nadaljnje rabe jedrske 
energije. EKS časovni okvir je do leta 2058 zato je pomembno, da opredeli 
način proizvodnje do leta 
2058. 
 
Predlog EKS tudi temelji na scenariju, ki upošteva dolgoročno izkoriščanje 
jedrske energije tudi po 
letu 2050, zato ni jasno zakaj predlog EKS nato postavlja letnico 2043 kot 
letnico do katere bomo 
izkoriščali jedrsko energijo. Ali to pomeni, da predlog EKS izključuje edini 
scenarij, ki ima glede na 
pripravljeno gradivo pozitivni doprinos na letni BDP. 

 NE EKS je usmerjevalni dokument do + 20 let oz. do 2030 in se do 
dolgoročne rabe jedrske energije ne opredeljuje. Odpira pa potrebno 
debato. 

PLAN B mreža 6 »Pri tem se bomo morali kot družba tudi dolgoročno soočiti 
z nekaterimi izjemno zahtevnimi izzivi, na katera bo v 
prihodnosti treba poiskati učinkovite rešitve. Ključni izzivi, ki 
jih kot vprašanja izpostavlja naslavlja tudi Energetski 
koncept Slovenije, so opuščanje fosilnih virov za proizvodnjo 
električne energije, ogrevanje in promet, odločitev o rabi 
jedrske energije ter tehnološki razvoj in komercialni preboj 
naprednih tehnologij in storitev, predvsem shranjevanja in 
napredne rabe energije.« 

Trenutni predlog Energetskega koncepta ne naslavlja 
izzivov, ki so omenjeni v poglavju »(6)«, temveč zgolj 
odpira vprašanja o teh izzivih. Ustrezno jih ne naslovi v 
nobenem poglavju, vse te izzive pušča odprte in 
neodgovorjene. Zato menimo, da je potrebno dikcijo v 
poglavju spremeniti, da bo odražalo dejansko stanje 
teksta v dokumentu. 

NE EKS je usmerjevalni dokument in v svoji vlogi naslavlja ter z zapisanimi 
usmeritvami napotuje akcijske načrte in NEPN k bolj konkretnim 
ukrepom. 

DPRS STRAN 4, 5 »Pri ciljih podnebne trajnosti bomo sledili tudi ostalim okoljskim ciljem z 
namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja in zdravja ljudi.« 
Dodata se nova odstavka, saj v nasprotnem primeru se ne more trditi, da 
se bo sledilo drugim okoljskim ciljem.... 
DOSEGANJE DRUGIH OKOLJSKIH CILJEV 
- Voda 
- Tla 
- Zrak 
DOSEGANJE NARAVOVARSTVENIH CILJEV 
- Biodiverziteta 
- Naravne vrednote 
- Natura 2000 

Gradnja HE ima negativen vpliv na doseganje drugih okoljskih ciljev, 
ki so določeni v drugih direktivah, strategijah, programih, načrtih 
itd. in v primerih doseganja teh ciljev, bi tudi dosegali cilje 
razogličenja. 
Potrebno je upoštevati tudi: 
1.) Ptičjo (PD) in habitatno direktivo (HD) – cilj doseganja 
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Nujna bi bila razglasitev 
izključitvenih območij (»no go areas«), območij, kjer hidroelektrarn 
ni mogoče graditi. Vsaka HE ima bistven – D ali uničujoč – E vpliv na 
rečni ekosistem (reko, potok), zato je v vseh primerih potreben 
postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom 
ohranjanja narave po členu 6.4 HD, ki pa ni nujno, da je uspešen, saj 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo rabo 
energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 
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- Zavarovana območja če plivov ni možno izravnati in če ni možno izpolniti oz. izkazati vseh 
dodatnih pogojev za postopek prevlade, gradnja ni možna. Vsa 
območja Natura 2000 naj se razglasi za izključitvena območja. 
2.) Okvirno vodno direktivo (OVD) – cilj doseganja dobrega 
ekološkega stanja podzemnih in površinskih voda. Okvirna vodna 
direktiva že sama določa, da imajo HE prevelik negativni vpliv na 
stanje voda, zato je potrebno uporabiti izjemo po 4.7 členu OVD. 
3.) Poplavna direktiva – cilj zmanjšati škodljive posledice poplav na 
zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti...ob opuštevanju, da se rekam zagotovi več prostora. 
4.) Direktiva URE – zmanjševanje porabe energije za 1,5 % na leto 
do leta 2020 v končni rabi energije 
5.) Programi, načrti, strategije itd. V primeru gradnje HE ni mogoče 
dosegati vseh zgoraj navedenih ciljev direktiv in ciljev določenih v 
programih, kot so Načrt upravljanja voda, Program upravljanja z 
območji Natura 2000, Regionalni razvojni program Pomurja itd. 
Upošteva naj se uspešnost izpolnjevanja drugih ciljev: 
- izpolnjevanje ciljev po HD: Po podatkih Zbirnega poročila po HD 
20135, pri cilju ugodnega ohranitvenega stanja v Sloveniji 
dosegamo ugodno stanje le pri 43 % habitatnih tipov in 29 % vrst, ki 
smo jih po HD dolžni ohranjati v ugodnem ohranitvenem stanju. 
Obvezno razglasiti izključitvena območja, med katera zagotovo 
sodijo vsa območja Natura 2000! 
- izpolnjevanje ciljev po OVD: cilj doseganja dobrega ekološkega 
stanja površinskih in podzemnih voda si je Slovenija zadala na samo 
18 % vodnih teles! Do leta 2021 bo na vodnem območju Donave le 
6 % vodnih teles doseglo zaveze do EU, na vodnem območju 
Jadranskega morja pa 12 %. 
Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 
2016-2021 na str. 100 navaja: “Zaradi različnih obremenitev na VO 
Donave okoljska cilja doseganje dobrega ekološkega 
stanja/potenciala ali dobrega kemijskega stanja površinskih voda ne 
bosta dosežena na 51 VTPV (42 %) od 121 VT. Na VO Donava 
okoljski cilji morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 63 VTPV 
(52%) medtem ko bo 7 VT (6 %) VT doseglo zanje zastavljene 
okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala 
ali kemijskega stanja voda.” 
V Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja 
za obdobje 2016-2021 na str. 95 navaja: “Zaradi različnih 
obremenitev na VO Jadranskega morja okoljska cilja doseganje 
dobrega ekološkega stanja/potenciala ali dobrega kemijskega stanja 
površinskih voda ne bosta dosežena na 10 VTPV (29%) od 34 VT. 
Okoljski cilji morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 20 VTPV 
(59 %) medtem ko bodo štiri VT (12 %) dosegla zanje zastavljene 
okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala 
ali kemijskega stanja voda.” TLA, Nacionalni program varstva okolja 
do leta 2030 predvideva še dodatno poslabšanje oz. zmanjšanje 
kmetijskih površin do leta 2030. Ob dejstvu: »Od osamosvojitve 
smo zabetonirali 100.000 hektarov kmetijskih zemljišč, četrtino 
vseh površin. Izgubili smo več zemlje kot Nemčija v celotnem času 
od druge svetovne vojne. Po površini na prebivalca smo, poleg 
Finske, zadnji v Evropski uniji. V zadnjih desetih letih je propadlo 
16.000 malih kmetij – štiri vsak dan – in trend se nadaljuje. Imamo 
pa največjo površino nakupovalnih središč na prebivalca v Evropski 
uniji. Posledica je, da uvažamo kar dve tretjini hrane in 85 
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odstotkov semen. Ali se sploh zavedamo, da je prehranska varnost 
temelj nacionalne varnosti vsake dežele?«6 
HE Mokrice7 – akumulacija bi zasedla 289,88 ha, od tega kmetijskih 
zemljišč 176,71 ha. S tem, da tukaj niso še vštete površine za 
izravnavo in omilitev vplivov. 
HE Brežice8 – “Celotna površina vodnega telesa akumulacijskega 
bazena, vključno s površino reke Save znaša cca 317 ha. Od tega 
kmetijskih zemljišč cca. 195,5 ha.” Okoljsko poročilo tudi navaja, da 
po površini prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča. 
HE Hrastje-Mota – absolutno izgubljenih površin bo 165 ha zemljišč, 
od tega cca. 40 ha kmetijskih površinv9. Izravnalni ukrep: zasaditev 
poplavnega gozda (nadomeščati bo potrebno 435 ha + 52 ha = 487 
ha gozdnih habitatnih tipov (91E0* in 91F0)10, s tem, da so dejanski 
vplivi 2 x večji11), prav tako obvodna struga predstavlja dodatnih ha 
površin. 
IZPOLNJEVANJE CILJEV PO DIREKTIVI OVE Po podatkih Energetskih 
bilanc RS za leto 2016 in 2017 je delež OVE v skupni rabi bruto 
končne energije ob nadaljevanju trenda stabilizacije končne porabe 
v letu 2016 znašal 23,5 %12, v letu 2017 je znašal 22,2 %13. Torej v 
letu 2016 smo dosegali 94 %, v letu 2017 pa 89 % zastavljenega cilja 
25 % OVE v končni rabi energije. 
Akcijski načrt URE 202014 na str. 14 navaja: “Neto uvoz električne 
energije je predstavljal -0,1 % skupne rabe (več električne energije 
je bilo izvožene kot uvožene).” 
Vključita naj se poglavja doseganje drugih okoljskih ciljev in 
doseganje naravovarstvenih ciljev. Doseganje 25 % OVE v končni 
rabi energije bo dosežen ob doseganju vseh ostalih ciljev brez HE. 
Naloži se razglasitev izključitvenih območij, med njih se vključi 
območja Natura 2000. 
Iz energetskih dokumentov se izključi Muro, ki je del predlaganega 
biosfernega območja Mura, katero nominacijo je 19.10.2016 
potrdila Vlada RS in razglasi za izključitveno območje. Pri tem je 
potrebno upoštevati dejstva, da je Mura pomembna iz 
mednarodnega in nacionalnega vidika. Je še zadnja velika nižinska 
reka, ki ni pregrajena s HE jezovi. Z Dravo in Donavo tvori več kot 
1000 km prosto tekočih rečnih poti. Z vidika bidoiverzitete, je 
območje z največjim št. domorodnih ribjih vrst in sicer kar 51 od 76 
vrst v Sloveniji. Tukaj živijo vrste, ki nikjer v Sloveniji ne živijo, to so 
ribe sabljarka, črnooka in velika senčica, od drugih vrst naj še 
omenimo vodna škarjica, zelena deva, panonski pupek, plavajoči 
plavček itd. Je območje z najbolj ohranjenimi mrtvica v Sloveniji. 
Poleg tega je bila Mura določena za nekatere vrste kot nadomestni 
habitat za izgubljeno spodnjo Savo, zaradi gradnje HE Brežice. Poleg 
tega že za Sočo, spodnjo Savo in Dravo, kažejo monitoringi, da 
rečne vrste rib izginjajo, v primerih gradnje HE. 

MOJA MURA STRAN 4, 5 »Pri ciljih podnebne trajnosti bomo sledili tudi ostalim okoljskim ciljem z 
namenom zagotavljanja trajnostnega razvoja in zdravja ljudi.« 
Dodata se nova odstavka, saj v nasprotnem primeru se ne more trditi, da 
se bo sledilo drugim okoljskim ciljem.... 
DOSEGANJE DRUGIH OKOLJSKIH CILJEV 
- Voda 
- Tla 
- Zrak 
DOSEGANJE NARAVOVARSTVENIH CILJEV 

Gradnja HE ima negativen vpliv na doseganje drugih okoljskih ciljev, 
ki so določeni v drugih direktivah, strategijah, programih, načrtih 
itd. in v primerih doseganja teh ciljev, bi tudi dosegali cilje 
razogličenja. 
Potrebno je upoštevati tudi: 
1.) Ptičjo (PD) in habitatno direktivo (HD) – cilj doseganja 
ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov. Nujna bi bila razglasitev 
izključitvenih območij (»no go areas«), območij, kjer hidroelektrarn 
ni mogoče graditi. Vsaka HE ima bistven – D ali uničujoč – E vpliv na 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo rabo 
energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 
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- Biodiverziteta 
- Naravne vrednote 
- Natura 2000  
- Zavarovana območja 

rečni ekosistem (reko, potok), zato je v vseh primerih potreben 
postopek prevlade drugega javnega interesa nad javnim interesom 
ohranjanja narave po členu 6.4 HD, ki pa ni nujno, da je uspešen, saj 
če plivov ni možno izravnati in če ni možno izpolniti oz. izkazati vseh 
dodatnih pogojev za postopek prevlade, gradnja ni možna. Vsa 
območja Natura 2000 naj se razglasi za izključitvena območja. 
2.) Okvirno vodno direktivo (OVD) – cilj doseganja dobrega 
ekološkega stanja podzemnih in površinskih voda. Okvirna vodna 
direktiva že sama določa, da imajo HE prevelik negativni vpliv na 
stanje voda, zato je potrebno uporabiti izjemo po 4.7 členu OVD. 
3.) Poplavna direktiva – cilj zmanjšati škodljive posledice poplav na 
zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in gospodarske 
dejavnosti...ob opuštevanju, da se rekam zagotovi več prostora.  
4.) Direktiva URE – zmanjševanje porabe energije za 1,5 % na leto 
do leta 2020 v končni rabi energije 
5.) Programi, načrti, strategije itd. V primeru gradnje HE ni mogoče 
dosegati vseh zgoraj navedenih ciljev direktiv in ciljev določenih v 
programih, kot so Načrt upravljanja voda, Program upravljanja z 
območji Natura 2000, Regionalni razvojni program Pomurja itd. 
 
Upošteva naj se uspešnost izpolnjevanja drugih ciljev: 
 
- izpolnjevanje ciljev po HD: Po podatkih Zbirnega poročila po HD 
20135, pri cilju ugodnega ohranitvenega stanja v Sloveniji 
dosegamo ugodno stanje le pri 43 % habitatnih tipov in 29 % vrst, ki 
smo jih po HD dolžni ohranjati v ugodnem ohranitvenem stanju. 
Obvezno razglasiti izključitvena območja, med katera zagotovo 
sodijo vsa območja Natura 2000! 
- izpolnjevanje ciljev po OVD: cilj doseganja dobrega ekološkega 
stanja površinskih in podzemnih voda si je Slovenija zadala na samo 
18 % vodnih teles! Do leta 2021 bo na vodnem območju Donave le 
6 % vodnih teles doseglo zaveze do EU, na vodnem območju 
Jadranskega morja pa 12 %. 
Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 
2016-2021 na str. 100 navaja: “Zaradi različnih obremenitev na VO 
Donave okoljska cilja doseganje dobrega ekološkega 
stanja/potenciala ali dobrega kemijskega stanja površinskih voda ne 
bosta dosežena na 51 VTPV (42 %) od 121 VT. Na VO Donava 
okoljski cilji morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 63 VTPV 
(52%) medtem ko bo 7 VT (6 %) VT doseglo zanje zastavljene 
okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala 
ali kemijskega stanja voda.” 
V Načrtu upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja 
za obdobje 2016-2021 na str. 95 navaja: “Zaradi različnih 
obremenitev na VO Jadranskega morja okoljska cilja doseganje 
dobrega ekološkega stanja/potenciala ali dobrega kemijskega stanja 
površinskih voda ne bosta dosežena na 10 VTPV (29%) od 34 VT. 
Okoljski cilji morda bodo ali morda ne bodo doseženi na 20 VTPV 
(59 %) medtem ko bodo štiri VT (12 %) dosegla zanje zastavljene 
okoljske cilje glede doseganja dobrega ekološkega stanja/potenciala 
ali kemijskega stanja voda.” 
TLA, Nacionalni program varstva okolja do leta 2030 predvideva še 
dodatno poslabšanje oz. zmanjšanje kmetijskih površin do leta 
2030. Ob dejstvu: »Od osamosvojitve smo zabetonirali 100.000 
hektarov kmetijskih zemljišč, četrtino vseh površin. Izgubili smo več 



 

10 

 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

zemlje kot Nemčija v celotnem času od druge svetovne vojne. Po 
površini na prebivalca smo, poleg Finske, zadnji v Evropski uniji. V 
zadnjih desetih letih je propadlo 16.000 malih kmetij – štiri vsak dan 
– in trend se nadaljuje. Imamo pa največjo površino nakupovalnih 
središč na prebivalca v Evropski uniji. Posledica je, da uvažamo kar 
dve tretjini hrane in 85 odstotkov semen. Ali se sploh zavedamo, da 
je prehranska varnost temelj nacionalne varnosti vsake dežele?«6 
HE Mokrice7 – akumulacija bi zasedla 289,88 ha, od tega kmetijskih 
zemljišč 176,71 ha. S tem, da tukaj niso še vštete površine za 
izravnavo in omilitev vplivov. 
HE Brežice8 – “Celotna površina vodnega telesa akumulacijskega 
bazena, vključno s površino reke Save znaša cca 317 ha. Od tega 
kmetijskih zemljišč cca. 195,5 ha.” Okoljsko poročilo tudi navaja, da 
po površini prevladujejo najboljša kmetijska zemljišča. 
HE Hrastje-Mota – absolutno izgubljenih površin bo 165 ha zemljišč, 
od tega cca. 40 ha kmetijskih površinv9. Izravnalni ukrep: zasaditev 
poplavnega gozda (nadomeščati bo potrebno 435 ha + 52 ha = 487 
ha gozdnih habitatnih tipov (91E0* in 91F0)10, s tem, da so dejanski 
vplivi 2 x večji11), prav tako obvodna struga predstavlja dodatnih ha 
površin. 
IZPOLNJEVANJE CILJEV PO DIREKTIVI OVE 
Po podatkih Energetskih bilanc RS za leto 2016 in 2017 je delež OVE 
v skupni rabi bruto končne energije ob nadaljevanju trenda 
stabilizacije končne porabe v letu 2016 znašal 23,5 %12, v letu 2017 
je znašal 22,2 %13. Torej v letu 2016 smo dosegali 94 %, v letu 2017 
pa 89 % zastavljenega cilja 25 % OVE v končni rabi energije. 
Akcijski načrt URE 202014 na str. 14 navaja: “Neto uvoz električne 
energije je predstavljal -0,1 % skupne rabe (več električne energije 
je bilo izvožene kot uvožene).” 
Vključita naj se poglavja doseganje drugih okoljskih ciljev in 
doseganje naravovarstvenih ciljev. Doseganje 25 % OVE v končni 
rabi energije bo dosežen ob doseganju vseh ostalih ciljev brez HE. 
Naloži se razglasitev izključitvenih območij, med njih se vključi 
območja Natura 2000. 
Iz energetskih dokumentov se izključi Muro, ki je del predlaganega 
biosfernega območja Mura, katero nominacijo je 19.10.2016 
potrdila Vlada RS in razglasi za izključitveno območje. Pri tem je 
potrebno upoštevati dejstva, da je Mura pomembna iz 
mednarodnega in nacionalnega vidika. Je še zadnja velika nižinska 
reka, ki ni pregrajena s HE jezovi. Z Dravo in Donavo tvori več kot 
1000 km prosto tekočih rečnih poti. Z vidika bidoiverzitete, je 
območje z največjim št. domorodnih ribjih vrst in sicer kar 51 od 76 
vrst v Sloveniji. Tukaj živijo vrste, ki nikjer v Sloveniji ne živijo, to so 
ribe sabljarka, črnooka in velika senčica, od drugih vrst naj še 
omenimo vodna škarjica, zelena deva, panonski pupek, plavajoči 
plavček itd. Je območje z najbolj ohranjenimi mrtvica v Sloveniji. 
Poleg tega je bila Mura določena za nekatere vrste kot nadomestni 
habitat za izgubljeno spodnjo Savo, zaradi gradnje HE Brežice. Poleg 
tega že za Sočo, spodnjo Savo in Dravo, kažejo monitoringi, da 
rečne vrste rib izginjajo, v primerih gradnje HE. 

GEN 
ENERGIJA 

10 Besedilo: »Za pričakovano intenzivno 
uvajanje OVE bo v kratkem času potrebno 
pripraviti primerno zakonodajno okolje za 
izkoriščanje OVE ter intenzivno vlagati v 

Infrastrukturni investicijski cikli so lahko daljši kot 10 
let, zaradi česar na projekte, ki se še niso začeli 
umeščati v prostor, realno ni računati, da bi 
doprinesli spremembe do leta 2030. Prav zato je 

NE Odstavek je bil skupaj z opredelitvami do posameznih scenarijev 
umaknjen iz besedila EKS. Dikcija glede postopkov umeščanja v prostor 
se je nekoliko dopolnila v odstavku (51). Neposredna sprememba 
prostorske zakonodaje ni predmet EKS.  
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zmanjšanje rabe energije, njeno učinkovito 
rabo ter v energetske sisteme in storitve.« 
 
Predlagamo nov odstavek: 
Za uspešnost izvedbe predvidenih ukrepov 
EKS je potrebna sprememba prostorskookoljske 
zakonodaje, ki bi infrastrukturnim 
projektom državnega pomena omogočala 
jasno časovnico umeščanja in večjo pravno 
varnost investicije. 

pomembno dolgoročno planiranje (40 let) v EKS. 
Da bi bili predvideni ukrepi tudi izvedeni, je potrebna 
tudi sprememba prostorsko-okoljske zakonodaje, ki bi 
infrastrukturnim projektom državnega pomena 
omogočala bolj jasno časovnico umeščanja in večjo 
pravno varnost investicije. 
Zadnja sprememba zakonodaje je namreč pravno 
varstvo investitorjev še znižala ter uvedla vrsto 
sprememb, ki časovnico projekta podaljušujejo. 
Predlagamo, da EKS to jasno naslovi, kot je to 
naslovila SRS 2030. 

DPRS 10 Zapisano »pripravljenih je bilo več scenarijev projekcije energetske 
bilance...«, še vedno pa niso bili upoštevani scenariji z zmanšanjem porabe 
energije v gospodinjstvih, npr. v primeru gospodinjskih aparatov 
(učinovitejše naprave, pametna omrežja...), z ustavitvijo povečanje porabe 
električne energije v industriji ... 

Ob dejstvu, da imajo nove proizvodne enote OVE bistven vpliv na 
okolje in naravo, ter ob dejstvu, da nacionalna in evropska 
zakonodaja določata (EZ-11, 7.člen, Direktiva URE2, 7.člen itd.), da 
je najprej potrebno slediti učinkoviti rabi energije in šele nato 
gradnji novih proizvodnih enot, menimo, da so možni scenariji 
pomanjkljivi, ker ne vključujejo področij, ki bi lahko pomembno 
prispevali k spremembi energetske bilance Slovenije, zlasti na 
področju učinkovite rabe energije in zmanjšanje porabe le te. Torej 
ni upoštevan scenarij, ki bi najbolj učinkovito in trajnostno prispeval 
k doseganju cilja razogličenje. 
V AN URE3 je zapisano: »Namreč pri gospodinjstvih je kot razlika 
med referenčnim nivojem in projekcijo brez ukrepov izračunan 
prihranek energije samo za rabo energije za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode, medtem ko za rabo električne energije 
projekcija brez ukrepov ni bila izračunana, ker je njena priprava 
časovno zaradi velikega števila aparatov zelo zahtevna.” 

Energetski koncept Slovenije (EKS) predvideva maksimalno izrabo naravnih virov za 
OVE, medtem ko ne predvideva maksimalno učinkovito rabo energije. Uporabljeni 
scenariji v EKS so pomanjkljivi in ne sledijo določilom zakonodaje.  
Priloga 1: Analiza in predlogi za energetsko in ekonomsko prednostne in učinkovitejše 
korake, Stojan Habjanič, Zveza društev Moja Mura, september 2017.  
ANOVE4 2010-2020 (2017) predvideva le dva scenarija, ki se razlikujeta v projekciji 
razvoja sončnih in vetrnih elektrarn, v obeh primerih je predvidena maksimalna izraba 
rek (hidroenergija).  
Predvidena je maksimalna izraba naravnih virov, ni pa predvideno maksimalno 
izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.  

 

DELNO Opredelitve do posameznih scenarijev so umaknjene iz EKS, saj tudi ni 
bil namen izbrati posamezen scenarij. Dikcija EKS je v tem kontekstu 
popravljena. 

PLAN B mreža 10 »Za časovno obdobje, ki ga obravnava Energetski koncept, 
se preračunani scenariji v precejšnji meri razlikujejo. 
Scenariji kažejo na intenzivno razlikovanje pri 
uvajanju obnovljivih virov energije (OVE) in se za 
leto 2030 razlikujejo v oceni deleža OVE, kjer 
referenčni scenarij dosega približno 25 %, medtem 
ko intenzivni OVE predvideva 40 % OVE. V 
najkrajšem možnem času je potrebno pripraviti 
primerno tehnično, administrativno in zakonodajno 
okolje za izkoriščanje OVE ter intenzivno vlagati v 
zmanjšanje rabe energije in učinkovito rabo energije. 
Scenariji se razlikujejo tudi glede cilja zmanjševanja 
emisij TGP.« 

Trenutno besedilo odstavka »(10)« ne odraža dejanskega 
stanja predlaganih scenarijev projekcije energetske 
bilance, zato je potrebno besedilo uskladiti z realnim 
stanjem. Smiselno bi bilo dodati tudi obe sliki, ki sta 
prikazani na levi strani. Iz prve slike je tudi razvidno, da 
zgolj intenzivni OVE scenarij vodi k 80 % zmanjšanju 
emisij TGP do leta 2050. 

DELNO Opredelitve do posameznih scenarijev so umaknjene iz EKS, saj tudi ni 
bil namen izbrati posamezen scenarij. Dikcija EKS je v tem kontekstu 
popravljena. 

GIZ DEE 10 Dopolni se zadnji stavek: 
»Za uresničitev kateregakoli scenarija bo potreben bistveno povečan 
napor pri zagotavljanju energetske oskrbe. in s tem povezanimi 
investicijskimi vlaganji v robustnost, zmogljivost, prilagodljivost in 

Za prehod v nizkoogljično družbo je za zanesljivo in kakovostno 
oskrbo uporabnikov pomembno povečevati zmogljivost 
infrastrukture trajnostnega razvoja, torej robustnost, zmogljivost 
(jakost), prilagodljivost in naprednost elektrodistribucijskih omrežij. 

NE Predlagana vsebina je smiselno že vsebovana. 
Posamezne tehnične značilnosti omrežij bodo načrtovane v razvojnih 
načrtih upravljavcev le teh. 



 

12 

 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

naprednost električnih omrežij, pri čemer je še posebej izpostavljeno 
električno distribucijsko omrežje v katerega se vključujejo novi porabniki 
ter manjši, razpršeni in nepredvidljivi OVE.« 

Od tega je odvisna sposobnost uresničevanja trajnostnih razvojnih 
strategij. 

MOJA MURA 10 Zapisano »pripravljenih je bilo več scenarijev projekcije energetske 
bilance...«, še vedno pa niso bili upoštevani scenariji z zmanšanjem porabe 
energije v gospodinjstvih, npr. v primeru gospodinjskih aparatov 
(učinovitejše naprave, pametna omrežja...), z ustavitvijo povečanje porabe 
električne energije v industriji ... 

 
Ob dejstvu, da imajo nove proizvodne enote OVE bistven vpliv na 
okolje in naravo, ter ob dejstvu, da nacionalna in evropska 
zakonodaja določata (EZ-11, 7.člen, Direktiva URE2, 7.člen itd.), da 
je najprej potrebno slediti učinkoviti rabi energije in šele nato 
gradnji novih proizvodnih enot, menimo, da so možni scenariji 
pomanjkljivi, ker ne vključujejo področij, ki bi lahko pomembno 
prispevali k spremembi energetske bilance Slovenije, zlasti na 
področju učinkovite rabe energije in zmanjšanje porabe le te. Torej 
ni upoštevan scenarij, ki bi najbolj učinkovito in trajnostno prispeval 
k doseganju cilja razogličenje. 
V AN URE3 je zapisano: »Namreč pri gospodinjstvih je kot razlika 
med referenčnim nivojem in projekcijo brez ukrepov izračunan 
prihranek energije samo za rabo energije za ogrevanje in pripravo 
sanitarne tople vode, medtem ko za rabo električne energije 
projekcija brez ukrepov ni bila izračunana, ker je njena priprava 
časovno zaradi velikega števila aparatov zelo zahtevna.” 
Energetski koncept Slovenije (EKS) predvideva maksimalno izrabo 
naravnih virov za OVE, medtem ko ne predvideva maksimalno 
učinkovito rabo energije. Uporabljeni scenariji v EKS so pomanjkljivi 
in ne sledijo določilom zakonodaje. 
Priloga 1: Analiza in predlogi za energetsko in ekonomsko 
prednostne in učinkovitejše korake, Stojan Habjanič, Zveza društev 
Moja Mura, september 2017. 
ANOVE4 2010-2020 (2017) predvideva le dva scenarija, ki se 
razlikujeta v projekciji razvoja sončnih in vetrnih elektrarn, v obeh 
primerih je predvidena maksimalna izraba rek (hidroenergija). 
Predvidena je maksimalna izraba naravnih virov, ni pa predvideno 
maksimalno izvajanje ukrepov učinkovite rabe energije. 

NE Opredelitve do posameznih scenarijev so umaknjene iz EKS, saj tudi ni 
bil namen izbrati posamezen scenarij. Dikcija EKS je v tem kontekstu 
popravljena. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

10 Dopolni se zadnji stavek:  
 
»Za uresničitev kateregakoli scenarija bo potreben bistveno povečan 
napor pri zagotavljanju energetske oskrbe. in s tem povezanimi 
investicijskimi vlaganji v robustnost, zmogljivost, prilagodljivost in 
naprednost električnih omrežij, pri čemer je še posebej izpostavljeno 
električno distribucijsko omrežje v katerega se vključujejo novi porabniki 
ter manjši, razpršeni in nepredvidljivi OVE.« 

 
Za prehod v nizkoogljično družbo je za zanesljivo in kakovostno 
oskrbo uporabnikov pomembno povečevati zmogljivost 
infrastrukture trajnostnega razvoja, torej robustnost, zmogljivost 
(jakost), prilagodljivost in naprednost elektrodistribucijskih omrežij. 
 
Od tega je odvisna sposobnost uresničevanja trajnostnih razvojnih 
strategij. 
 

NE Predlagana vsebina je smiselno že vsebovana. 
Posamezne tehnične značilnosti omrežij bodo načrtovane v razvojnih 
načrtih upravljavcev le teh. 
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GEN 
ENERGIJA 

11 Stavek se spremeni, in sicer se zbriše in 
doda: 
»Hitrost spreminjanja strukture rabe 
primarnih virov bo v veliki meri odvisna od 
uspešnosti izvedbe ukrepov za doseganje 
usmeritev in ciljev EKS ter tudi od prihodnjih 
odločitev o rabi jedrske energije na 
projektnem nivoju.« 

Skladno z odstavkom (6) in namenom EKS, ki se 
mora opredeliti do uporabe jedrske energije. 
Vse nadaljnje odločitve so odločitve na projektnem 
nivoju, vendar EKS mora opredeliti strateško odločitev 
o dolgoročni izrabi jedrske energije. 
Predlog EKS temelji na dolgoročnih bilancah (Končno 
poročilo - priprava dolgoročnih energetskih bilanc do 
leta 2035 in okvirno do leta 2055) in scenariju, ki 
upošteva izkoriščanje jedrske energije tudi po letu 
2050. Zato ni jasno na podlagi česa je narejena 
sprememba pri jedrski energiji iz tega scenarija – 
sprememba scenarija podre celoten scenarij, prav tako 
ni posodobitev dokumenta bilanc. 
Izključitev tega scenarija bi pomenilo, da predlog 
EKS izključuje edini scenarij, ki ima glede na 
pripravljeno gradivo pozitivni doprinos na letni BDP. 

DELNO 
 

Opredelitve do posameznih scenarijev so umaknjene iz EKS. Verjetno pa 
tudi odločitev o  prihodnji rabi jedrske energije ne bo le na projektnem 
nivoju.  

GEN 
ENERGIJA 

11 Spremeni se legenda pri Slikah 1 in 2. 
Doda se besedilo »Uvoz/izvoz elektrike« pri 
»Elektrika«. 

Napis »elektrika« v obeh primerih zavaja. Gre za 
»UVOZ elektrike pri sliki 1« in »IZVOZ elektrike pri 
sliki 2«. 

DELNO EKS ne naslavlja scenarijev neposredno, saj tudi ni bil namen izbrati 
posamezen scenarij. Dikcija EKS je v tem kontekstu popravljena in slike 
niso več del EKS. 

PLAN B mreža 11 »Delež OVE v bilanci primarne energije se bo v vseh 
scenarijih bistveno povečal. Hitrost spreminjanja strukture 
rabe primarnih virov bo v veliki meri odvisna od uspešnosti 
izvedbe ukrepov za doseganje usmeritev in ciljev EKS ter 
tudi od prihodnje odločitve o rabi jedrske energije. Premog 
se bo prenehal uporabljati za energetske namene do 
leta 2030. Do leta 2030 bodo imeli naftni derivati še vedno 
pomembno vlogo, vendar predvsem v prometu. Zemeljski 
plin bo ohranil svoj delež, predvsem v industriji, za 
pokrivanje nihanj pri proizvodnji električne energije iz OVE 
in pričakovane vloge v prometu.« 

Trenutni predlog besedila odstavka »(11)« je zelo 
nekonsistenten, neskladen in tudi zavajajoč kar se tiče 
rabe premoga v energetske namene. Tako je zapisano, da 
»v obdobju do leta 2030 bo imel premog predvidoma še 
pomembno vlogo, medtem ko ga po letu 2055 ne bomo 
več uporabljali za energetske namene v okviru sedanje 
tehnologije z intenzivnimi emisijami TGP.« 
Takšen diskurz je popolnoma nesprejemljiv in v neskladju 
z zavezami Pariškega sporazuma, tudi v neskladju z 
večino scenarijev, ki so bili analizirani v sklopu 
dolgoročnih energetskih bilanc. O času med leti 2030 in 
2050 ne pove čisto nič o rabi premoga, medtem ko še po 
letu 2050 besedilo predvideva rabo premoga. Takšen 
časovni razpon ne omogoča uresničevanje nikakršnih 
dolgoročnih ciljev na področju zmanjševanje emisij TGP 
do leta 2050 in kaže, da pripravljavci dokumenta 
predloga EKS zavestno dopuščajo takšna neskladja, da 
slučajno ne bi razjezili določenih akterjev v energetskem 
sektorju. To pa je zelo problematično, saj bi bilo že sedaj 
nujno doreči do kdaj se bo uporabljal premog, da se lahko 
naredijo načrti za opuščanje rabe premoga ter ustrezne 
tranzicije celotne Šaleške doline. Če to vprašanje 
puščamo odprto, nas bo na koncu zaprtje presenetilo in 
bodo posledice veliko hujše, kot če bi se znali že sedaj 
dogovoriti glede realnih načrtov za prihodnost in že sedaj 
pričeli ustrezno naslavljati vsa tveganja. 

NE Uporaba premoga je opredeljena  v točki 5.5 

PLAN B mreža 12 »Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji 
je zagotavljanje ravnotežja med štirimi osnovnimi stebri 
energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: okoljska 
podnebna trajnost, družbena sprejemljivost, 
zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z energijo. EKS 
podaja cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne 
dolgoročne cilje – vizijo za leto 2050.« 

Podnebna trajnost je zgolj ena od komponent okoljske 
trajnosti, zato je potrebno redefinirati ta cilj. Podnebna 
trajnost se navezuje zgolj na izpuste TGP, medtem ko 
okoljska trajnost oz. okoljska komponenta vključuje tudi 
onesnaženje okolja, negativni vpliv na žive organizme ter 
vplivanje na ekosisteme. Vse te komponente moramo 
vključiti kor relevantne, saj ima na vse energetski sektor 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 
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zelo velik negativni vpliv. 
Nujno je potrebno dodati tudi družbeno sprejemljivost, kot eno od 
osnovnih stebrov energetske politike. 
Trenutni predlog ne podaja niti ciljev za leti 2030 in 2050, 
niti vizije za leto 2050, pa bi jih kot osrednji strateški 
dokument države za energetsko področje, moral. 

GIZ DEE 12 Prvi stavek se dopolni tako, da glasi: 
»Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje 
ravnotežja med tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo 
prepleteni: podnebna trajnost, čim manjši negativni vplivi na zdravje, 
zanesljivost in sprejemljivost oskrbe in ter konkurenčnost oskrbe z 
energijo«.  

Zaradi pomembnosti je potrebno trem osnovnim stebrom dodati še 
vsaj dva: 

 
 

Čim manjši vplivi na zdravje so pomembni zaradi 
negativnih vplivov, ki jih lahko sicer ima neprimerna uporaba 
energentov na obolevnost ljudi. Sprejemljivost oskrbe pa je 
pomembna zaradi preprečevanja energetske revščine. 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

12 Prvi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji je zagotavljanje 
ravnotežja med tremi osnovnimi stebri energetske politike, ki so neločljivo 
prepleteni: podnebna trajnost, čim manjši negativni vplivi na zdravje, 
zanesljivost in sprejemljivost oskrbe in ter konkurenčnost oskrbe z 
energijo«. 
 

 
Zaradi pomembnosti je potrebno trem osnovnim stebrom dodati še 
vsaj dva:  

 čim manjši vplivi na zdravje 

 sprejemljivost oskrbe za prebivalstvo. 
 
Čim manjši vplivi na zdravje so pomembni zaradi negativnih vplivov, 
ki jih lahko sicer ima neprimerna uporaba energentov na 
obolevnost ljudi.  
 
Sprejemljivost oskrbe pa je pomembna zaradi preprečevanja 
energetske revščine. 
 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

12 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»EKS podaja usmeritve do leta 20302038 in okvirne dolgoročne cilje - vizijo 
za leto 20502058. 
 

 
Besedilo je potrebno uskladiti z Energetskim zakonom EZ-1, ki v 
svojem 23. členu določa, da se z EKS »določijo cilji zanesljive, 
trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za obdobje prihodnjih 
20 let in okvirno za 40 let«. 
 
Ker bo EKS sprejet kvečjemu v letu 2018, to pomeni, da se mora z 
EKS zajeto obdobje nanašati na leti 2038 (saj je:  2018 + 20 = 2038) 
oziroma 2058 (saj je:  2018 + 40 = 2058). 
 

NE Zaradi usklajenosti z EU dokumenti je določeno obdobje v prvem EKS na 
letnici  2030 in 2050. 

PLAN B mreža 13 K odstavku se doda besedilo: 
»Energetsko-podnebni cilji Slovenije za leto 2030: 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na 
leto 1990: 55 %; 
- delež OVE v bruto končni rabi energije: 45 %; 
- URE – prihranki primarne energije glede na PRIMES 
2007 projekcije: 40 %.« 

Trenutno v dokumentu ni zastavljenih nikakršnih ciljev, 
niti za leto 2030, niti za leto 2050, kar je nesprejemljivo 
za dokument, ki ima v podnaslovu zapisano »Strategija 
energetske politike do leta 2030« in ki ima v tekstu 
dokumenta zapisano, da »določa strateške cilje in 
usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050«. 
Argument pripravljavcev dokumenta je, da je potrebno 
počakati na cilje za leto 2030, ki jih bo določila Evropska 
unija in ki bodo potem vključeni v Nacionalne energetskopodnebne 
načrte, zato naj ne bi bilo potreb po 
vključevanju ciljev tudi v EKS. Vendar za to, da si 
zastavimo cilje na nacionalni ravni, takšne, ki omogočajo 
uresničitev zavez iz Pariškega sporazuma in nas vodijo k 
80 % zmanjšanju emisij CO2 do leta 2050, že imamo 
dovolj znanja na nacionalnem nivoju in bi lahko cilje 
postavili sami. Mnoge evropske države so naredile tako 
(Škotska, Finska, Švedska, Nizozemska, Nemčija, idr.). Gre 

NE Konkretne cilje za Slovenijo  do leta 2030 bo v skladu s pričakovano 
evropsko uredbo podal akcijski načrt oziroma NEPN, kot je zapisano tudi 
v EKS 
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tudi za osrednji strateški dokument države na področju 
energetike, ki brez vključevanja numeričnih ciljev ostaja 
prazen in brez-pomenski. Poleg manjka ciljev za leto 2030 
je zelo problematična tudi neprisotnost indikativnih ciljev 
za leto 2050. Iz tega je razbrati, da pripravljavci 
dokumenta nimajo nikakršne vizije o tem, v katero smer 
naj gre slovenska energetika in kakšno jo želijo videti čez 
30 let. 
Predlagamo podnebno-energetske cilje za leto 2030, ki so 
skladi z zahtevami in cilji Pariškega sporazuma ter 
dejansko vodijo v nizkoogljično družbo. 

MUZEJ 
NOROSTI 

13 (13) Glavna naloga prihodnjega razvoja energetike v Sloveniji 
je zagotavljanje ravnotežja med tremi osnovnimi stebri 
energetske politike, ki so neločljivo prepleteni: podnebna 
trajnost, zanesljivost oskrbe in konkurenčnost oskrbe z 
energijo. EKS podaja usmeritve do leta 2030 in okvirne 
dolgoročne cilje – vizijo za leto 2050. Pri tem pa mora 
upoštevati, da se ne poslabša nasploh pogoji za zdravo 
življenjsko okolje vseh prebivalcev in vrst. 

Pomembno je, da se pri umeščanju v prostor že od 
samih zasnov naprej upošteva vsa tveganja za 
prebivalce in vrste ter ogrožanje naravnih virov, ki 
pomenijo prenovitvene pogoje in potencial za 
prihodnji razvoj. Strategije 12 (oz. 32) let ne smejo 
prinesti trajnega uničenja, kakršno predstavlja 
izgranja hidroelektrarniške infrastrukture. 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

13 Prvi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
Cilj energetske politike Republike Slovenije je zagotoviti zanesljivo, varno, 
sprejemljivo in konkurenčno oskrbo z energijo na trajnosten način za 
prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje za potrebne 
aktivnosti in investicije ter kakovostne energetske storitve za prebivalce in 
gospodarstvo. 
 

 
Sprejemljivost oskrbe je primerljivo pomembna zanesljivosti, 
varnosti in konkurenčnosti oskrbe, ter odraža z Energetskim 
zakonom EZ-1 definirano dostopnost oskrbe. 

NE Slovenija je del evropskega trga z energijo in država ne določa cene 
energije kot take, da bi lahko umetno regulirala njeno ceno. 
 
Politična ocena pa je kako se bo v prihodnje dodatno financiralo ukrepe 
v smeri dolgoročnih ciljev: koliko z dodatnimi  neposrednimi 
obremenitvami odjemalca  in koliko s posrednimi obremenitvami preko 
državnega proračuna. Konkretno financiranje ukrepov je del akcijskih 
načrtov oziroma NEPN in bo tam tudi opredeljeno. 

PLAN B mreža 14 Potrebno je spremeniti naslov poglavja nad odstavkom 
»(14)« in sicer v »OKOLJSKA TRAJNOST«. 

Podnebna trajnost je zgolj ena od komponent okoljske 
trajnosti, zato je potrebno redefinirati ta cilj. Podnebna 
trajnost se navezuje zgolj na izpuste TGP, medtem ko okoljska 
trajnost oz. okoljska komponenta vključuje tudi 
onesnaženje okolja, negativni vpliv na žive organizme ter 
vplivanje na ekosisteme. Vse te komponente moramo 
vključiti kor relevantne, saj ima na vse energetski sektor 
zelo velik negativni vpliv. 

NE EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7), 
medtem ko naslov odraža vsebino energetskih usmeritev. 

MUZEJ 
NOROSTI 

14 14) Cilj energetske politike Republike Slovenije je zagotoviti 
zanesljivo, varno in konkurenčno oskrbo z energijo na 
trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem 
spodbudno okolje ter kakovostne energetske storitve za 
prebivalce in gospodarstvo. Pri tem ne sme poslabšati pogojev 
za zdravo življenjsko okolje ter potenciala za razvoj drugih, 
okolju prijaznih gospodarskih panog. 

Umestitve velikih energetskih objektov v okolje 
poslabšajo ali celo uničijo potencial razvoja okolju in 
naravi prijaznih panog (npr. turizma in kmetijsktva), 
na katerih temelji prihodnji razvoj, teh še 
neindustrializiranih območij, ki so že po posebnim 
varstvom. 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

14 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Trajnostni razvoj prednostno upošteva zdajšnji naravni potencial in 
razvojne možnosti Slovenije.« 
 

 
Za trajnostni razvoj sta pomembna naravni potencial in razvojne 
(tudi tehnološke) možnosti.  

NE Razvojne možnosti države se razvijajo in pri tem je potrebno upoštevati 
naravni potencial, ki ga Slovenija ima. 

GIZ DEE 18 Zadnji stavek se dopolni tako, da glasi: 
»Ohranjanje zanesljivosti oskrbe bo še posebej poudarjeno v 
elektroenergetskem sistemu in drugih povezanih energetskih sistemih. 

Ohranjanje zanesljivosti oskrbe je še posebej pomembno v vseh 
primerih, ko so uporabniki odvisni od oskrbe iz omrežij, ta pa niso 
samo v elektroenergetiki. 

NE Na predlog  EM in GIZ DEE je bil še posebej izpostavljen 
elektroenergetski sistem. 
Drugi sistemi (zemeljski plin, toplovodi) niso niti približno tako kritični, 
kot elektroenergetski, zaradi vse porabe, ki se seli v elektriko, in zaradi 
proizvodnje elektrike iz OVE, ki se bo pretakala po distribucijskem 
omrežju in po prenosnih omrežjih. 

MUZEJ 18 18) Slovenija sooblikuje in spoštuje svoje mednarodne zaveze na »Zdravje ljudi« je presplošen koncept. Država mora DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
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NOROSTI področju podnebne in okoljske trajnosti, kar predstavlja tudi 
pomembno usmeritev za energetiko. Pri ciljih podnebne 
trajnosti bomo sledili tudi ostalim okoljskim ciljem z namenom 
zagotavljanja trajnostnega razvoja in pogojev zdravju 
prijaznega življenjskega prostora. 

zagotavljati, da s svojimi sistemskimi posegi ne 
poslabšuje življenjskega prostora ljudi in drugih vrst. 
Prav tako je zavezana na sistemski ravni izpolnjevati 
tiste pogoje, ki pomenijo doprinos k javnemu zdravju. 

proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

18 Zadnji stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Ohranjanje zanesljivosti oskrbe bo še posebej poudarjeno v 
elektroenergetskem sistemu in drugih povezanih energetskih sistemih. 
 

 
Ohranjanje zanesljivosti oskrbe je še posebej pomembno v vseh 
primerih, ko so uporabniki odvisni od oskrbe iz omrežij, ta pa niso 
samo v elektroenergetiki. 

NE Drugi sistemi (zemeljski plin, toplovodi) niso niti približno tako kritični, 
kot elektroenergetski, zaradi vse porabe, ki se seli v elektriko, in zaradi 
proizvodnje elektrike iz OVE, ki se bo pretakala po distribucijskem 
omrežju in po prenosnih omrežjih. 
Na predlog  EM in GIZ DEE je bil še posebej izpostavljen ee sistem 

GIZ DEE 19 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
»Konkurenčna in zanesljiva oskrba z energijo je tudi eden pomembnejših 
dejavnikov konkurenčnosti našega gospodarstva, sprejemljiva oskrba pa 
dejavnik preprečevanja energetske revščine in varovanja zdravja.« 

Vsaj tako kot konkurenčnost je pomembna tudi sprejemljivost 
oskrbe za prebivalstvo. 
Sprejemljivost oskrbe tudi ni odvisna zgolj od konkurenčnosti, 
ampak tudi od tega, kolikšen del prebivalstva si (četudi 
konkurenčno) oskrbo z energijo oziroma energetskimi storitvami 
sploh lahko privošči. Preostali pa so v več ali manj v nevarnem 
območju energetske revščine. 

NE Slovenija je del evropskega trga z energijo in država ne določa cene 
energije kot take, da bi lahko umetno regulirala njeno ceno. 
 
Politična ocena pa je kako se bo v prihodnje dodatno financiralo ukrepe 
v smeri dolgoročnih ciljev: koliko z dodatnimi  neposrednimi 
obremenitvami odjemalca  in koliko s porednimi preko državnega 
proračuna. Konkretno financiranje ukrepov je del akcijskih načrtov 
oziroma NEPN in bo tam tudi opredeljeno.  
 
 

ELEKTRO 
MARIBOR 

19 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Konkurenčna in zanesljiva oskrba z energijo je tudi eden pomembnejših 
dejavnikov konkurenčnosti našega gospodarstva, sprejemljiva oskrba pa 
dejavnik preprečevanja energetske revščine in varovanja zdravja.« 
 

 
Vsaj tako kot konkurenčnost je pomembna tudi sprejemljivost 
oskrbe za prebivalstvo.  
 
Sprejemljivost oskrbe tudi ni odvisna zgolj od konkurenčnosti, 
ampak tudi od tega, kolikšen del prebivalstva si (četudi 
konkurenčno) oskrbo z energijo oziroma energetskimi storitvami 
sploh lahko privošči. Preostali pa so v več ali manj v nevarnem 
območju energetske revščine. 
 

NE Slovenija je del evropskega trga z energijo in država ne določa cene 
energije kot take, da bi lahko umetno regulirala njeno ceno. 
 
Politična ocena pa je kako se bo v prihodnje dodatno financiralo ukrepe 
v smeri dolgoročnih ciljev: koliko z dodatnimi  neposrednimi 
obremenitvami odjemalca  in koliko s posrednimi obremenitvami preko 
državnega proračuna. Konkretno financiranje ukrepov je del akcijskih 
načrtov oziroma NEPN in bo tam tudi opredeljeno. 

PLAN B mreža 20 »DOLGOROČNI CILJI ZA LETO 2050 so usklajeni z nacionalno 
usmeritvijo k nizkoogljični družbi in s tem k cilju 100% 
zmanjšanja emisij TGP v energetskem sektorju do leta 
2050 glede na leto 1990 na ravni EU in v Sloveniji.« 

Kot tudi pripravljavci teksta že sami ugotavljajo, bo 
potrebno emisije TGP do leta 2050 zmanjšati za med 80 
in 95 % (zapisano v odstavku »16«). Že Kažipot za prehod 
v nizkoogljično družbo do leta 2050 pa ugotavlja, da bodo 
emisije TGP iz energetskega sektorja morale leta 2050 
biti blizu nič7, zato je cilj 100% zmanjšanja emisij TGP do 
leta 2050 v energetskem sektorju precej bližje bodočim 
zahtevam. 
Nujno je v odstavku in v razmerju do ciljev omeniti tudi 
Slovenijo, ker v nasprotnem primeru izpade, kot da so ti 
cilji zunanji in bodo cilji za Slovenijo drugačni od tistih na 
EU ravni. 

NE 
 
 

EKS podaja usmeritve za prvih +20 let oziroma do 2030 s pogledom do 
2050. Konkretne cilje za Slovenijo  do leta 2030 bo v skladu s 
pričakovano evropsko uredbo podal akcijski načrt oziroma NEPN, kot je 
zapisano tudi v EKS 

MUZEJ 
NOROSTI 

20 20) Za zagotavljanje konkurenčne oskrbe z energijo moramo zagotoviti 
ravnotežje med kakovostjo oskrbe in stroški njenega 
zagotavljanja. Konkurenčna in zanesljiva oskrba z energijo 
je tudi eden pomembnejših dejavnikov konkurenčnosti 
našega gospodarstva. Konkurenčnost se dosega le v okvirih 
zagotavljanja pogojev zdravega življenjskega prostora in 
ohranjanja pogojev za razvoj drugih gospodarskih panog. 

Ni sprejemljivo, da bi konkurenčnost ene panoge 
sama po sebi nadvladala primarni interes 
zagotavljanja zdravega življenjskega prostora, pitne 
vode ter nasploh dolgoročnega razvoja potenciala 
drugih gospodarskih panog (npr. turizma). 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

SDRES 20 Za zagotavljanje konkurenčne oskrbe z energijo moramo zagotoviti 
ravnotežje med kakovostjo oskrbe in stroški njenega zagotavljanja. 
Konkurenčnost ne bo dosežena preko nelagalnih in nelegitimnih kršenj 
delovnopravne zakonodaje in drugih državnih zakononov. To področje bo 
podrobno nadzorovano, morebitne kršitve pa sodno preganjane. 

Konkurenčnost je sicer pomembna postavka, a konkurenčna 
prednost ne sme biti, kot se to dandanes prepogosto dogaja, 
dosežena na plečih delavcev in delavk. Človek je vrednota in vsak 
ima pravico do dostojnega dela in zaslužka, zato mora biti 
konkurenčnost, dosežena na delavsko sporen in nelegalen način, v 

NE Predmet EKS ni poseganje na delovnopravno ali okoljsko - prostorsko 
zakonodajo. 
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PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

celoti nesprejemljiva, podrobno nadzorovana (npr. preko 
Inšpektorata RS za delo) in sodno preganjena. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

20 Splošna pripomba 
 
 

 
V odstavku je navedeno, da so »dolgoročni cilji za leto 2050 … 
usklajeni z nacionalno usmeritvijo k nizkoogljični družbi in s tem k 
cilju zmanjšanja emisij TGP za 80 % do leta 2050 glede na leto 1990 
na ravni EU.« 
 
Ker Energetski zakon EZ-1 v 23. členu eksplicitno navaja, da morajo 
biti v EKS določeni cilji: 

 zanesljive,  

 trajnostne in  

 konkurenčne oskrbe  
z energijo, je potrebno te tudi navesti in sicer tudi okvirno za 
obdobje prihodnjih 40 let, torej do leta 2058.  
 
Poleg navedbe o trajnostnih ciljih, tako je razumeti cilj o 80 % 
zmanjšanju TGP, je potrebno opredeliti še cilje z vidika zanesljive in 
tudi konkurenčne oskrbe z energijo ter določiti kazalce za 
spremljanje njihovega uresničevanja. 
 

NE Nekateri cilji so opredeljeni opisni, saj gre za usmeritveni dokument 

GEN 
ENERGIJA 

21 SPLOŠNO: 
Besedilo: »Ti bodo zapisani v Državnem energetsko podnebnem načrtu 
(DEPN), ki bo združil 
obstoječe akcijske načrte po posameznih področjih.« 
Pripomba: DEPN ni bil uzakonjen, zaradi česar je predlog EKS v nasprotju z 
Energetskim zakonom 
EZ-1 oziroma ne naslavlja odgovornosti za pripravo podlag za ciljne deleže 
podnebno energetskega 
paketa v letu 2030. 

 ne DEPN  oziorma NEPN bo del evropske uredbe ki je v končni fazi 
sprejemanja in bo veljala neposredno. Tudi EZ se naknadno prilagodil 
dikciji evropske uredbe. EKS mora to dejstvo upoštevati. 

GEN 
ENERGIJA 

21 SPLOŠNO: 
Predlagamo, da EKS zelo jasno določi cilje deleža OVE, ki so za Slovenijo 
izvedljivi. 

 NE EKS je usmerjevalne narave in konkretni cilji bodo del NEPN. 

PLAN B mreža 21 K besedilu odstavka se doda: 
»Energetsko-podnebni cilji Slovenije za leto 2030: 
- zmanjšanje emisij toplogrednih plinov glede na 
leto 1990: 55 %; 
- delež OVE v bruto končni rabi energije: 45 %; 
- URE – prihranki primarne energije glede na PRIMES 
2007 projekcije: 40 %.« 

Trenutno v dokumentu ni zastavljenih nikakršnih ciljev, 
niti za leto 2030, niti za leto 2050, kar je nesprejemljivo 
za dokument, ki ima v podnaslovu zapisano »Strategija 
energetske politike do leta 2030« in ki ima v tekstu 
dokumenta zapisano, da »določa strateške cilje in 
usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do leta 2050«. 
Argument pripravljavcev dokumenta je, da je potrebno 
počakati na cilje za leto 2030, ki jih bo določila Evropska 
unija in ki bodo potem vključeni v Nacionalne energetskopodnebne 
načrte, zato naj ne bi bilo potreb po 
vključevanju ciljev tudi v EKS. Vendar za to, da si 
zastavimo cilje na nacionalni ravni, takšne, ki omogočajo 
uresničitev zavez iz Pariškega sporazuma in nas vodijo k 
80 % zmanjšanju emisij CO2 do leta 2050, že imamo 
dovolj znanja na nacionalnem nivoju in bi lahko cilje 
postavili sami. Mnoge evropske države so naredile tako (Škotska, 
Finska, Švedska, Nizozemska, Nemčija, idr.). Gre 
tudi za osrednji strateški dokument države na področju 
energetike, ki brez vključevanja numeričnih ciljev ostaja 
prazen in brez-pomenski. Poleg manjka ciljev za leto 2030 
je zelo problematična tudi neprisotnost indikativnih ciljev 

NE 
 

Eks je usmerjevalne narave. Konkretne cilje za Slovenijo  do leta 2030 
bo v skladu s pričakovano evropsko uredbo podal akcijski načrt oziroma 
NEPN, kot je zapisano tudi v EKS. 
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PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

za leto 2050. Iz tega je razbrati, da pripravljavci 
dokumenta nimajo nikakršne vizije o tem, v katero smer 
naj gre slovenska energetika in kakšno jo želijo videti čez 
30 let. 
Predlagamo podnebno-energetske cilje za leto 2030, ki so 
skladi z zahtevami in cilji Pariškega sporazuma ter 
dejansko vodijo v nizkoogljično družbo. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

21 Splošna pripomba.  
V odstavku je navedeno, da bodo »cilji za leto 2030 … določeni na 
ravni EU.« 
 
Ker Energetski zakon EZ-1 v 23. členu eksplicitno navaja, da morajo 
biti v EKS določeni cilji: 

 zanesljive,  

 trajnostne in  

 konkurenčne oskrbe  
z energijo, je potrebno te tudi navesti in sicer za obdobje prihodnjih 
20 let, torej do leta 2038. 
 

NE Eks je usmerjevalne narave in  zato so tudi cilji usmerjevalni. Konkretni 
cilji  bodo del NEPN. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

21 Četrti stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Ti bodo zapisani v Državnem energetskem podnebnem načrtu (DEPN), ki 
bo združil obstoječe akcijske načrte po posameznih področjih, pri tem 
bodo poleg podnebnih ciljev v ospredju tudi cilji varovanja zdravja 
prebivalstva.« 
 

 
Energetski zakon EZ-1 definira državni razvojni energetski načrt, 
(nesprejeta) novela pa državni energetsko podnebni načrt. Če se že 
ne uporablja veljavna formulacija, je morebiti razmisliti o nekoliko 
splošnejši formulaciji. 
 
Pri navajanju ciljev je potrebno upoštevati, da lahko gre tudi za 
konflikt med njimi. Nadaljevanje sedanjih trendov bi na primer 
lahko pomenilo izpolnitev podnebnih zavez glede OVE (na primer 
na področju uporabe biomase za ogrevanje). To pa bi ob 
nadaljevanju rabe biomase v neustreznih kuriščih še povečalo obseg 
obolelih in preminulih zaradi prekomernih in zdravju škodljivih 
emisij oziroma onesnaženega zraka.  
Zaradi tega je pomembno, da so poleg podnebnih ciljev v ospredju 
tudi cilji varovanja zdravja. 
 

NE EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 
. 

GIZ DEE 22 Besedilo v alineji C3 se dopolni tako, da glasi: 
»I3 - Delež priključenih porabnikov merilnih mest električne energije 
gospodinjskega odjema na napredne merilne sisteme (%)« 

Bolj ustrezen izraz je merilno mesto. Napredne merilne sisteme se 
namešča na merilna mesta. Uporabniki pa na posameznem 
merilnem mestu praviloma priključujejo več porabnikov električne 
energije. 

NE Dikcija je povzeta iz sprejetih proračunskih dokumentov RS. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

22 Splošna pripomba  
Potrebno je premisliti, koliko je v letu 2018 še smiselno povzemanje 
ciljev za leto 2020, torej za obdobje dobri dveh let. 
 

 Ti cilji so še vedno v veljavi. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

22 Besedilo v alineji C2 se dopolni tako, da glasi: 
 
»C2 - Izboljšanje energetske učinkovitosti za 20 % do leta 2020 glede na 
leto ____« 
 

 
Potrebno je dodati referenčno leto, ki predstavlja izhodišče za 
predvideno znižanje do leta 2020. V decembrski verziji gradiva za 
EKS so bile kot izhodišče navedene PRIMES 2007 projekcije.  
 

NE Dikcija je iz sprejetih proračunskih dokumentov RS 

ELEKTRO 
MARIBOR 

22 Besedilo v alineji C3 se dopolni tako, da glasi: 
 
»I3 - Delež priključenih porabnikovmerilnih mest električne energije 
gospodinjskega odjema na napredne merilne sisteme (%)« 
 

 
Bolj ustrezen izraz je merilno mesto. Napredne merilne sisteme se 
namešča na merilna mesta. Uporabniki pa na posameznem 
merilnem mestu praviloma priključujejo več porabnikov električne 
energije. 

NE Dikcija je iz sprejetih proračunskih  dokumentov RS 

PLAN B mreža 24 »Slovenija bo v naslednjih dvajsetih letih izvajala V sklopu trenutnega predloga EKS ni jasen namen DA Poudarek zmanjšanju rabe energije je dodan v odstavkih: 11, 16, 32 in 
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PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

vzpostavila osnove in pogoje za prehod v nizkoogljično 
družbo, ki bo temeljil na ukrepih zmanjšanja rabe 
energije, obnovljivih virih energije in bo v skladu z 
dolgoročnimi podnebnimi cilji Slovenije in Evropske 
Unije ter zavezami Pariškega sporazuma. 

poglavja »Ukrepi za doseganje ciljev«, če v dokumentu ni 
zastavljenih prav nobenih ciljev. Zato predlagamo, da se 
cilje zapiše, kot smo predlagali za odstavek »(21)«. 
Poleg učinkovite rabe energije predlagamo, da se v 
odstavku eksplicitno doda tudi ukrepe zmanjšanja rabe 
energije. Medtem ko učinkovita raba energije pomeni, da 
energijo rabimo učinkoviteje, pa zmanjšanje rabe energije 
eksplicitno poudarja potrebo po zmanjševanju rabe. 

94. 
 
Zmanjšanje rabe energije je v Sloveniji še vedno povezano z 
gospodarsko aktivnostjo. Do oddvojitve teh parametrov  še ni prišlo, 
zato so trenutno  primarni parametri povezani z URE.  

GEN 
ENERGIJA 

26 SPLOŠNO 
Besedilo: »Slovenija bo skladno z EU zakonodajo in s ciljem, da bi bilo 
izpolnjevanje dolgoročnih 
ciljev mogoče, natančno določila cilje in ukrepe Slovenije za leto 2030 s 
Državnim podnebno 
energetskim načrtom (DPEN), ki bo združil obstoječe akcijske načrte po 
posameznih področjih. 
Uveljavljeni ukrepi bodo zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev ob 
najboljših makroekonomskih 
učinkih.« 
Pripomba: Opozarjamo, da je tak načrt nerealen, če bo predvidel 
spremembe infrastrukture, za 
katero smo že danes prepričani, da je ni mogoče spremeniti oziroma 
postaviti do leta 2030, 
predvsem zaradi dolgih upravnih postopkov v procesih umeščanja v 
prostor, skladno z varovanjem 
okolja in ohranjenem narave. 
Pozivamo k spremembi zakonodaje, ki bi investitorjem omogočil večjo 
pravno zaščito investicije, 
hkrati pa bi bil skladen z EU direktivami. 

 DELNO Dikcija o sprejemljivosti umeščanja v prostor je v ods. 51. 

GIZ DEE 26 Tretji stavek se dopolni tako, da glasi: 
»Uveljavljeni ukrepi bodo zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev ob 
najboljših učinkih za zdravje prebivalstva, varovanje okolja in razvoj 
gospodarstva ter najboljših makroekonomskih učinkih.« 

Tudi ob najboljših makroekonomskih učinkih je potrebno biti 
pozoren na to, da bodo uveljavljeni ukrepi imeli tudi najboljše 
učinke za zdravje prebivalstva, varovanje okolja in razvoj 
gospodarstva. 

DELNO EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

26 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Slovenija bo skladno z nacionalnimi prioritetami, z EU zakonodajo in s 
ciljem, da bi bilo izpolnjevanje dolgoročnih ciljev mogoče, natančno 
določila cilje in ukrepe Slovenije za leto 2030 zs Državno podnebno 
energetskim načrtom (DPEN), ki bo združil obstoječe akcijske načrte po 
posameznih področjih«. 
 

 
Poleg EU zakonodaje je vsekakor potrebno upoštevati tudi na 
nacionalnih specifikah utemeljene nacionalne prioritete. Na 
področju energetike je med drugim potrebno upoštevati tudi 
dejstvo, da neprimerna raba energentov pomembno vpliva na 
zdravje ljudi, premajhna sprejemljivost pa na energetsko revščino. 
 
Energetski zakon EZ-1 definira državni razvojni energetski načrt, 
(nesprejeta) novela pa državni energetsko podnebni načrt. Če se že 
ne uporablja veljavna formulacija, je morebiti razmisliti o nekoliko 
splošnejši formulaciji. 
 

DELNO Popravljena dikcija 
EKS  v odstavku (46) naslavlja usklajenost usmeritev in ukrepov politik v 
RS. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

26 Tretji  stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Uveljavljeni ukrepi bodo zagotavljali doseganje zastavljenih ciljev ob 
najboljših učinkih za zdravje prebivalstva, varovanje okolja in razvoj 
gospodarstva ter najboljših makroekonomskih učinkih.« 
 

 
Tudi ob najboljših makroekonomskih učinkih je potrebno biti 
pozoren na to, da bodo uveljavljeni ukrepi imeli tudi najboljše 
učinke za zdravje prebivalstva, varovanje okolja in razvoj 
gospodarstva. 

DA EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

GEN 
ENERGIJA 

30 
ALI 29?? 

SPLOŠNO: 
Besedilo: »Z usmeritvijo prehoda v nizkoogljično družbo postavljamo 
robne pogoje in smer razvoja, 
kjer gospodarske družbe in drugi deležniki (zadruge, posamezniki, …) iščejo 

  Zgolj komentar 
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PRIPOMBO-
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ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

poslovne priložnosti in 
možnosti za nadaljnji razvoj.« 
Pripomba: Pomembno je, da EKS omogoči družbam, da iščejo poslovne 
priložnosti skladno s 
strategijo družb. Pri družbi GEN je to zagotovo jedrska energija, ki je bila 
tudi ključna tehnologija v 
vseh scenarijih EKS oziroma en scenarij upošteva njeno izrabo tudi po letu 
2050. Upoštevani scenariji 
torej temeljijo na dolgoročni izrabi jedrske energije. 

GEN 
ENERGIJA 

32 SPLOŠNO: 
Besedilo: »Konkurenčna proizvodnja naprav in opreme, ki bo s svojim 
delovanjem prispevala k 
doseganju strateških ciljev EKS je ključna, saj bodo tako nastale koristi 
ostale v Sloveniji in bodo 
stroški prehoda v nizkoogljično družbo s tem nižji.« 
Pripomba: V Gradivu za razpravo o EKS je bil scenarij z dolgoročno uporabo 
jedrske energije 
prepoznan kot edini scenarij s pozitivnim doprinosom k letnemu BDP. To 
pomeni, da je ta scenarij 
najcenejši in hkrati edini, ki si ga lahko privoščimo, saj le s tem scenarijem 
krepimo gospodarstvo 
in blaginjo prebivalcev. 
Tudi projektna analiza (Priloga P), ki jo je GEN izvedel v letošnjem letu 
izkazuje nesporno 
konkurenčno prednost jedrske energije v primerjavi s plinsko tehnologijo 
oziroma uvozom. 
Odločitev, da jedrske energije dolgoročno ne bomo več izkoriščali in bi to 
nadomestili z uvozom 
oziroma s plinsko tehnologijo, bi na narodnogospodarski ravni letno vodila 
v 0,2 do 1,2 milijarde 
evrov nižji letni prihodek (proizvodnja), 0,1 do 0,5 milijarde evrov nižjo 
letno dodano vrednost (0,3% 
do 1,5% BDP na narodnogospodarski ravni), 64 do 317 milijonov evrov 
manjši letni izvoz blaga in 
storitev ter kumulativno izgubo od okoli 2.300 do okoli 11.500 delovnih 
mest. Pri tem ni upoštevana 
izgubljena dodana vrednost zaradi dejstva, da se v Sloveniji porabljena 
električna energija proizvaja 
v tujini. Upoštevana je le razlika med stroškom za električno energijo. 
EKS se mora opredeliti do dolgoročne izrabe jedrske energije do leta 2050 
(2055 oz. 2058), da se ji 
omogoči nadaljevanje razvoja jedrske opcije in se s tem omogoči 
nadaljevanje na projektnem nivoju 
oziroma podjetniškem odločanju (umeščanje v prostor in investicijsko 
odločanje). 

 NE Jedrska opcija v EKS ni izključena, nasprotno: upoštevana je kot 
nizkoogljična.  Za končno odločitev o jedrski pa bo potrebno precej več, 
kot EKS, ki odpira vprašanje dolgoročne rabe. 

SDRES 32 Konkurenčna proizvodnja naprav in opreme ... gospodarstvu zagotavljale 
napredek v skladu z usmeritvami iz EKS. Ob tem pa bo država igrala tudi 
sama aktivnejšo in ne zgolj podporno vlogo. Samostojno bo vlagala v 
bazične in aplikativne raziskave, utemeljene na družbenih potrebah, ter 
sama vzpostavljala industrijske in druge obrate, ki bodo proizvajali in širili 
nizkoogljične tehnologije. V tem okviru bo treba izkoristiti znanje in 
tehnologije ... avtomobilske industrije in informacijske tehnologije. Ob tem 
bo nova, nizkoogoljična družba temeljila na dostojnih, pravičnih delovnih 
mestih ob spoštovanju delovnopravne zakonodaje, kolektivnih pogodb, 

Privatne pobude in privatne investicije so pomemben aspekt 
prehoda v nizkoogljično družbo, a so skoraj izključno osredotočene 
zgolj na aplikativne investicije, kratkoročne zaslužke, hitro uporabne 
rešitve, ne gledajo na dolgi rok in jih resnične družbene potrebe 
redko zanimajo. Kot prepoznava tudi predlog EKS, pa bo potrebno 
za dosego napredne nizkogoljične družbe mnogo inovativnosti, 
tehtnega premisleka in večjih, kvalitativnih preskokov. Tega 
privatne investicije – četudi spodbujene in financirane s strani 
javnega denarja – zaradi zgornjih razlogov ne morejo (v celoti) 

NE  V obdobju prvega EKS (do 2030)  EKS  ne usmerja države v samostojno  
odpiranje  industrijskih obratov. 
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(DA, DELNO, NE) 
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drugih relevantnih dokumentov in soglasjem vseh socialnih partnerjev. izvršiti. Ob tem pomeni državno financiranje privatnih investicij 
nelegitimo, nesmiselno in ekonomsko neupravičeno pretakanje oz. 
subvencioniranje dobičkov privatnih družb. Zaradi vsega tega mora 
neposredno in aktivno vlogo pri raziskovanju, proizvajanju in 
širjenju tehnologij in virov energije prevzeti tudi država. Ta mora 
skupaj z vsemi deležniki storiti tehten, dolgoročni in celovit 
premislek o resničnih družbenih potrebah in vlagati strateško in 
dolgoročno. Tako bo tudi neposredno in posredno pomagala 
privatnim investicijam. 
Ob tem je nedopustno, da se vedno slabši delovni pogoji in razrast 
atipičnih oblik dela širijo tudi na področje nizkoogljične družbe. Kot 
smo že povedali, človek je vrednota in vsak posameznik ima pravico 
do dostojnega plačila, zato mora nizkoogljična družba spoštovati 
delovnopravno zakonodajo, panožne kolektivne pogodbe in druge 
relevantne dokumente. 
 

SDRES 34 S pripravo in prehodom ... storitev in rešitev z gospodarstvom. Cilj 
povezovanja v širši raziskovalni in inovacijski prostor je pridobivanje 
uporabnih rešitev za trg, zadovoljevanje resničnih potreb delovnih ljudi in 
zasledovanje celovitega in dostojnega človeškega razvoja. Za tehnološki 
razvoj in uspešen preboj na trg ..., predvsem pri distribuciji električne 
energije. 

Kot smo do sedaj že večkrat povedali, uporabne rešitve za trg so 
skoraj vedno primarno osredotočene na zaslužek in šele 
sekundarno na zadovoljevanje osnovnih človeških potreb in 
osnovnih delavskih pravic. Takšno stanje izhaja iz osnovnih premis 
delovanja trga, kjer je primarni imperativ dobiček. Brez dovoljšnjega 
dobička bo podjetje na srednji rok propadlo. Zato je potrebno, da 
EKS jasno prepozna, da pri povezovanju v širši raziskovalni in 
inovacijski prostor ne moremo slediti zgolj uporabnim rešitvam za 
trg, temveč moramo upoštevati tudi druge aspekte. 

NE To je implicitno vključeno v  temelje raziskovalnega dela. EKS želi bolj 
eksplicitno usmerjati na področju energetike. 

PLAN B mreža 36 »Za doseganje energetskih ciljev bo zaradi pričakovanih 
gospodarskih in tehnoloških sprememb potreben trajnostni 
razvoj lokalnih skupnosti in obstoječih mest skupaj z 
njihovim zaledjem. To pomeni nov način razmišljanja, 
izobraževanja in ozaveščanja državljanov, ki bodo postali 
bolj aktivni pri načrtovanju in razvoju življenja v lokalnih 
skupnostih ter v mestih in njihovem zaledju. Aktivno 
vključevanje v odločevalske procese na področju 
energetike, skupnostni pristop reševanja lokalnih 
energetskih problemov, lastna proizvodnja energije 
iz OVE, aktivno upravljanje odjema, možnost 
shranjevanja energije ter napredno upravljanje z 
energetsko oskrbo bo spodbujalo skupno načrtovanje in 
aktivno udeležbo državljanov na področju doseganja energetskih ciljev.« 

Predvideno besedilo v odstavku »(35)« ni v zadostni meri 
povzelo številnih aspektov aktivnih skupnosti in 
državljanov za razvoj skupnosti, saj je omenilo zgolj 
tehnološko-informacijsko komponento energetskih 
sistemov. Predlagamo, da se odstavek spremeni tako, da 
se vključi tudi druge aspekte, ki so v bistvu še 
pomembnejši za aktivno udeležbo državljanov na 
področju doseganja energetskih ciljev. 

NE Resolucija o energetskem konceptu Slovenije ne opredeljuje aktivnega 
državljana zgolj na tehnološko-informacijsko komponento energetskih 
sistemov. Resolucija o energetskem konceptu Slovenije postavlja 
državljana kot pomemben subjekt za dosego ciljev pri prehodu v 
nizkoogljično družbo in sicer ne samo v energetskem aspektu, ampak 
tudi z novim načinom razmišljanja na drugih nivojih – npr. krožno 
gospodarstvo, varčevanje z naravnimi viri in podobno. Ozaveščen in 
odgovoren državljan predstavlja v EKS-u aktivnega deležnika pri vseh 
pomembnih komponentah, ki so potrebni za uspešen prehod Slovenije v 
nizkoogljično družbo. 
 

MUZEJ 
NOROSTI 

35 35) Za uspešen prehod v nizkoogljično družbo bo treba spremeniti 
vzorce rabe energije. Izboljšati bo treba kakovost izvajanja energetskih 
storitev. Vse to bo zahtevalo večji poudarek na ozaveščanju 
odjemalcev (gospodarstvo, javni in zasebni odjemalci) in vključitev 
vsebin s področja trajnostne rabe energije v celoten sistem 
izobraževanja, od vrtcev naprej. 

 
Izobraževanje in ozaveščanje mora hkrati in enako 
ambiciozno ciljati na velike industrijske odjemalce ter 
proizvajalce energetskih naprav. Saj ti na sistemski 
ravni določajo porabo, tako pri sebi, kot tudi pri 
končnih poranikih – majhnih odjemalcih. 

da Dikcija je vsebovana v odstavkih 32, 41 in 42. 

MUZEJ 
NOROSTI 

36 36) Za doseganje energetskih ciljev bo zaradi pričakovanih 
gospodarskih in tehnoloških sprememb potreben trajnostni razvoj 
obstoječih mest skupaj z njihovim zaledjem. To pomeni nov način 
razmišljanja, izobraževanja in ozaveščanja državljanov, ki bodo postali 
bolj aktivni pri načrtovanju in razvoju življenja v mestih in njihovem 
zaledju. Vključevanje podatkov in njihovih analiz s pomočjo 
informacijske in komunikacijske tehnologije (IKT) v 
napredno upravljanje energetske oskrbe, bo spodbujalo 
skupno načrtovanje in aktivno udeležbo državljanov na 

Pozdravljamo zavezo države, ki predvideva nov način 
razmišljanja, izobraževanja in ozaveščanja 
državljanov, ki bodo postali bolj aktivni pri 
načrtovanju in razvoju življenja v mestih in njihovem 
zaledju. Hkrati pa zahtevamo, da se vključi tudi 
zahtevo po upoštevajo aktivnosti državljanov izven 
pametnih mest in njihovih zaledij. Obstoječa 
formulacija vzpostavlja dodatno delitev na urbana in 
druga območja v Sloveniji, pri čemer so slednja 

NE V Resoluciji o energetskem konceptu Slovenije je enakovredno 
upoštevan razvoj tako urbanih, kot ostalih manjših lokalnih skupnosti v 
Sloveniji… 
 »Za doseganje energetskih ciljev bo zaradi pričakovanih gospodarskih in 
tehnoloških sprememb potreben trajnostni razvoj lokalnih skupnosti in 
obstoječih mest skupaj z njihovim zaledjem.« 
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področju doseganja energetskih ciljev. Pri tem pa se ne sme poslabševati 
življenjskega prostora izven t.i. pametnih mest. 
Prav tako se mora enakovredno upoštevati aktivnosti ter 
razvojne vizije državljanov in lokalnih skupnosti izven t.i. 
pametnih mest. 

izpostavljena tveganjem poslabšanja življenjskih 
pogojev in razvojnih potencialov na račun prvih. To ni 
sprejemljivo! 

MUZEJ 
NOROSTI 

37 37) Napredna mesta in ostale skupnosti, ne glede na stopnjo 
urbaniziranosti, morajo v prihodnosti izboljšati kakovost 
našega življenja, saj bodo spodbujala povezan in inovativen 
trajnostni razvoj, konkurenčno in privlačno bivanje, rekreacijo 
in delo. Proizvodnja in raba obnovljivih virov bo razpršena, saj 
bo glede na naravne danosti lokacije mnogo uporabnikov 
postalo tudi proizvajalcev energije. 

Obstoječa formulacija vzpostavlja dodatno delitev na 
urbana in druga območja v Sloveniji, pri čemer so 
slednja izpostavljena tveganjem poslabšanja 
življenjskih pogojev in razvojnih potencialov na račun 
prvih. To ni sprejemljivo! 

NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Razvojni potencial je upoštevan enakovredno tako v mestih, kot v 
lokalih skupnostih. 
»Napredna mesta in lokalne skupnosti morajo v prihodnosti izboljšati 
kakovost našega življenja, saj bodo  spodbujala povezan in inovativen 
trajnostni razvoj, konkurenčno in privlačno bivanje, rekreacijo in delo. 
Proizvodnja in raba OVE bo razpršena, saj bo glede na naravne danosti 
lokacije mnogo uporabnikov postalo tudi proizvajalcev energije.« 

PLAN B mreža 38 »Tudi drugi finančni mehanizmi bodo oblikovani v smeri 
spodbujanja doseganja ciljev EKS-a. Za prehod v 
nizkoogljično družbo je ključno, da bodo zunanji stroški rabe 
fosilnih virov vključeni v končno ceno energijo po načelu 
»onesnaževalec plača«. Država bo do leta 2020 tudi 
ukinila vse subvencije (v vseh pojavnih oblikah) za 
fosilne vire.« 

Za trajnostni energetski prehod stran od fosilnih virov, kar 
je usmeritev tega dokumenta, je potrebno sprejeti 
ustrezne usmeritve in ukrepe. Eden osnovnih je 
prenehanje podeljevanje finančnih podpor v raznih 
oblikah fosilnim virom energije. Takšno usmeritev je nujno 
potrebno eksplicitno zapisati, ker na ta način se pošlje 
tudi signal trgu in raznim deležnikom, ki jim sporoča 
kakšna je usmeritev države ter kateri so sektorji, ki so 
potencialno (ne)zanimivi za nadaljnje vlaganje. 

NE Konkretni ukrepi kot so subvencije ali takse so del NEPN. EKS sicer 
prehodno predvideva uporabo soproizvodnje električne energije in 
toplote tudi  iz zemeljskega plina. 

GEN 
ENERGIJA 

39 Odstavek se dopolni, in sicer: 
»Za prehod v nizkoogljično družbo in 
doseganje ciljev EKS-a bo zelo pomembna 
tudi usklajenost usmeritev in ukrepov drugih 
politik v Republiki Sloveniji. Potrebno bo 
določiti jasne prioritete posameznih ciljev in 
urediti institut prevlade javne koristi z 
namenom uresničevanja ciljev.« 

Strategije oziroma politike so si večkrat v nasprotju 
glede posameznih ciljev. Zato je pomembno, da se 
določi prioriteta teh ciljev in primerno uredi institut 
prevlade javne koristi, da se predvideni ukrepi 
oziroma ukrepi v izvajanju, če so le ti v nekem širšem 
javnem interesu, lahko tudi izvedejo. Nemalokrat je 
interes parcialnih skupin uspešnejši od širšega 
javnega interesa, zaradi česar predvidenih ukrepov 
ni mogoče izvesti, posledično cilji ostanejo 
neizpolnjeni. 

NE Zakonodaja na tem področju je jasna in pogojena tudi z drugo EU 
zakonodajo. EKS napotuje na povečano sprejemljivost umeščanja v 
prostor (55) 

GEN 
ENERGIJA 

39 SPLOŠNO: 
Besedilo: »Za prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev EKS-a bo 
zelo pomembna tudi 
usklajenost usmeritev in ukrepov drugih politik v Republiki Sloveniji.« 
 
Pripomba: 
EKS naj se opredeliti do dolgoročne izrabe jedrske energije do leta 2050 
(2055 oz. 2058), skladno s 
pripravljenimi scenariji ter da se ji omogoči nadaljevanje razvoja jedrske 
opcije in se s tem omogoči 
nadaljevanje na projektnem nivoju oziroma podjetniškem odločanju 
(umeščanje v prostor in 
investicijsko odločanje), kot je to zapisano v predlogu EKS. 

 NE Prvi EKS  odpira debato na temo dolgoročne rabe jedrske energije, ki 
zagotovo ne bo samo na projektnem nivoju. 

DPRS 40 »Za prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev EKS-a bo zelo 
pomembna tudi usklajenost usmeritev in ukrepov drugih politik v Republiki 
Sloveniji.« 

EKS pravilno navaja, da je potrebno za prehod v nizkoogljično 
družbo potrebna usklajenost EKS z drugimi politikami, vendar EKS 
tega ne izkazuje. 
Trenutni EKS ima negativni vpliv na druge politike, kar se tiče okolja, 
narave in družbe. Ne upošteva drugih ciljev in strategij (obrazloženo 
v zgornji vrstici!). 
Z doseganjem drugih okoljskih ciljev, ciljev varstva narave 

DELNO Dikcija je dopolnjena tako, da EKS ne določa usmeritev drugih politik, 
ampak je usklajen z drugimi politikami (odstavek 46) . Tudi v uvodu so 
dodane dikcije okoljske trajnosti. 



 

23 

 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

(ohranjeni naravni ekosistemi so najboljša prilagodtev na podnebne 
spremembe in zagotavljanje razogličenja – drevesa, tla itd.) in 
učinkovite rabe energije je način za doseganje podnebnih ciljev in 
tudi razogličenja. Uničevanje in slabšanje stanja naravnih 
ekosistemov ni prilagoditev na podnebne spremembe. 
EKS ne upošteva drugih politik, tudi lokalnih ne, npr. kar se tiče reke 
Mure, ki je del predlaganega biosfernega območja Mura. EKS v 
odstavku (41) tudi navaja, da so lokalne skupnosti zelo pomemben 
člen izvajanja usmeritev iz EKS. Opozoriti pa je potrebno, da EKS ne 
upošteva usmeritev in ciljev lokalnih politik!!!, npr. Regionalni 
razvojni program Pomurja za obdobje 2014-202015, ki ima za 
ključna cilja razglasitev biosfere Mura in krajinskega parka Mura, ter 
razvoj mehkega turizma, ni upoštevan, kljub temu, da so vsi župani 
podpisali nominacijo za bisofero Mura. Zadtavljeni cilji v programu 
so tudi najbolj napreden in trajnostni način razvoja, ter najboljša 
prilagoditev na podnebne spremembe. 
Tako kot za vetrne elektrarne, bi bilo tudi potrebno za 
hidroelektrarne določiti izključitvena območja, med katere 
zagotovo sodijo zavarovana in Natura 2000 območja. 

MOJA MURA 40 »Za prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev EKS-a bo zelo 
pomembna tudi usklajenost usmeritev in ukrepov drugih politik v Republiki 
Sloveniji.« 

EKS pravilno navaja, da je potrebno za prehod v nizkoogljično 
družbo potrebna usklajenost EKS z drugimi politikami, vendar EKS 
tega ne izkazuje. 
Trenutni EKS ima negativni vpliv na druge politike, kar se tiče okolja, 
narave in družbe. Ne upošteva drugih ciljev in strategij (obrazloženo 
v zgornji vrstici!). 
Z doseganjem drugih okoljskih ciljev, ciljev varstva narave 
(ohranjeni naravni ekosistemi so najboljša prilagodtev na podnebne 
spremembe in zagotavljanje razogličenja – drevesa, tla itd.) in 
učinkovite rabe energije je način za doseganje podnebnih ciljev in 
tudi razogličenja. Uničevanje in slabšanje stanja naravnih 
ekosistemov ni prilagoditev na podnebne spremembe. 
EKS ne upošteva drugih politik, tudi lokalnih ne, npr. kar se tiče reke 
Mure, ki je del predlaganega biosfernega območja Mura. EKS v 
odstavku (41) tudi navaja, da so lokalne skupnosti zelo pomemben 
člen izvajanja usmeritev iz EKS. Opozoriti pa je potrebno, da EKS ne 
upošteva usmeritev in ciljev lokalnih politik!!!, npr. Regionalni 
razvojni program Pomurja za obdobje 2014-202015, ki ima za 
ključna cilja razglasitev biosfere Mura in krajinskega parka Mura, ter 
razvoj mehkega turizma, ni upoštevan, kljub temu, da so vsi župani 
podpisali nominacijo za bisofero Mura. Zadtavljeni cilji v programu 
so tudi najbolj napreden in trajnostni način razvoja, ter najboljša 
prilagoditev na podnebne spremembe. 
Tako kot za vetrne elektrarne, bi bilo tudi potrebno za 
hidroelektrarne določiti izključitvena območja, med katere 
zagotovo sodijo zavarovana in Natura 2000 območja. 

DELNO Dikcija je dopolnjena tako, da EKS ne določa usmeritev drugih politik, 
ampak je usklajen z drugimi politikami (odstavek 46) . Tudi v uvodu so 
dodane dikcije okoljske trajnosti. 

MUZEJ 
NOROSTI 

40 40) Za prehod v nizkoogljično družbo in doseganje ciljev EKS – a bo 
zelo pomembna tudi usklajenost usmeritev in ukrepov drugih politik v 
Republiki Sloveniji. Z EKS – om določamo usmeritve na področju 
energije, ki jim bodo sledili tudi usmerjevalni dokumenti iz 
drugih resornih področij, povezani z energetsko politiko. Pri 
tem je treba še posebej izpostaviti področja okoljske, 
prometne, davčne, stanovanjske in industrijske politike, 
politike urejanja prostora, politike raziskav in razvoja, 
izobraževanja ter tudi splošne razvojne politike države. Kakor 

EKS mora določiti pogoje za uskladitev z lokalnimi 
politikami. V primeru Pomurja regionalni razvojni 
program Pomurje predvideva razglasitev biosfernega 
območja, KP Mura, mehki turzem .... 
Župani vseh 16ih občin, ki bodo del biosfernega območja 
Mura, so podpisali podporo v razglasitev biosfernega 
območja...Tudi na Maršu so se izrazili... podpira več kot 75 
NGOjve in več kot 40 znanstvenikov/ strokovnjakov iz 
različnih področij... 

DELNO EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo 
proizvodnjo in rabo energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 
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tudi varovanje in ohranjanje kulture, kulturne krajine in 
kulturne dediščine, ki predstavljajo življenjski prostor 
prebivalcev ter potencial za razvoj lokalnega gospodarstva, 
temelječega na okolju prijaznih panogah. 
Prav tako je potrebno upoštevati lokalne politike in strategije, 
ki jih sprejemajo lokalne skupnosti oz. njeni zastopniki in 
predstavljajo pogoje za razvoj lokalnih okolij. 

Za namene doseganja cilja razogličenja je ohranitev reke 
Mure in revitalizacija. najbolj učinkovita prilagoditev na 
podnebne spremembe... 

MUZEJ 
NOROSTI 

41 (41) EKS skupaj z akcijskimi načrti prav tako predstavlja usmerjevalni 
dokument za lokalne energetske koncepte (LEK). Zaradi odločanja o 
lokalni energetski politiki in njeni izvedbi, so lokalne skupnosti 
zelo pomemben člen izvajanja usmeritev iz EKS. V kontekstu regionalnega 
povezovanja in iskanja skupnih rešitev bo tudi 
v prihodnje pomembna vloga lokalnih energetskih agencij. Te 
pa morajo delovati skladno z lokalnimi strategijami ter 
pobudami predstavnikov lokalnih okolij. 

Nesprejemljivo je, da se državni koncepti in strategije 
snujejo brez upoštevanja lokalnih strategij in volje 
lokalnega prebivalstva, ki svoj prostor poznajo, v 
njem bivajo in snujejo razvoj lokalnih območij. 
Prebivalci izven t.i. pametnih mest imamo enake pravice varovanja, 
ohranjanja in razvoja svojega 
lokalnega okolja kot prebivalci t.i. pametnih mest. 
Primer neusklajenosti države in lokalnih okolij so 
načrti v zvezi z izrabo reke Mure. 
Župani vseh 16ih občin, ki bodo del biosfernega 
območja Mura, so podpisali podporo v razglasitev 
biosfernega območja... ter zasnovali razvoj regije na 
neokrnjeni naravi in Muri kot najpomembnejši naravni 
vrednoti. Lokalno prebivalstvo je na Maršu za Muro 
(6. 1. 2018) ponovno jasno izrazili, da nasprotujejo 
umeščanju HE na Muri, saj to pomeni poslabšanje 
življenjskih pogojev ter uničenje potenciala za razvoj 
mehkega turizma. Prizaevanja za ohranitev tega 
naravnega vira podpira več kot 75 nevladnih 
orgnaizacij in več kot 40 znanstvenikov/ 
strokovnjakov z različnih področij... 
Nesprejemljivo je, da se v EKS ne bi upoštevali 
tovrstnih dobrih praks aktivnih državljanov, ki želijo 
prispevati k razvojo svojih lokalnih okolij in k 
skupnemu državnemu razvoju. 

NE Lokalni energetski koncept je še vedno veljaven koncept uveljavljanja 
lokalne (energetske) politike.  
EKS ne naslavlja posameznih lokacij. 

GEN 
ENERGIJA 

42 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Izbor ustreznih tehnologij in energentov, 
gradnja novih elektrarn in omrežij, njihovo 
umeščanje prostor ter določitev še 
sprejemljivega deleža uvožene električne 
energije je opredeljeno z EKS. Gradnja novih 
elektrarn in omrežij ter njihovo umeščanje 
prostor pa bodo v prihodnosti predstavljali 
velik izziv na projektnem nivoju posameznih 
projektov.« 

Vsi omenjeni izzivi so izzivi tega EKS, saj gre za 
strateški razvojni dokument energetike, hkrati je 
večkrat tudi zapisano, da EKS to opredeljuje. 
Izvajanje ukrepov na projektnem nivoju, kot je tudi 
EKS že opredelil, ni tema EKS ampak gre za 
podjetniško odločanje, ki bo na projektnem nivoju. 

NE Izpostavljanje samo projektnega nivoja odločitve, še posebej pri jedrski 
elektrarni  je neprimerno in ni del usmeritev EKS. 

SDRES 41 Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev ... predvsem pri prometu. 
Projekcije kažejo, da bo dolgoročno na proizvodnjo električne energije 
vplival tudi trg emisijskih kuponov EU, osrednje in ključno pa državno 
vodena, na vključujoč in demokratičen način določena in dolgoročno 
zastavljena strategija, temelječa na upoštevanju ekonomskih, socialnih, 
okoljskih, tehničnih, strokovnih in drugih postavk. 

Kot smo do sedaj že omenili, bi morala biti energetika zaradi 
svojega pomena za prav vse družbene podsisteme, varno, zanesljivo 
in konkurečno preskrbo in drugih vidikov strateško področje, katere 
velik del bi temeljil na gospodarskih javnih službah, morala bi biti 
izveta iz privatizacijskih postopkov in regulirati oz. usmerjati bi jo 
morali dolgoročno, plansko. Enegetska vprašanja so preveč 
kompleksna, njihovo reševanje vsebuje preveč faktorjev, 
sodelovanja med najrazličnejšimi strokami in deležniki, da bi jih 
prepustili trgu emisijskih kuponov. Ker je trg pogosto stihijski, 
osredotočen na ozek dobiček in slep za varno, zanesljivo in 
konkurenčno preskrbo in spoštovanje delavskih pravic, bo v 
primeru tržnega obvladovanja proizvodnje električne energije prišlo 

NE Varno in zanesljivo delovanje ter konkurenčnost so del osnovnih 
usmeritev EKS. Izhodišča so opisana v uvodu. 
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do mnogo večje možnosti izpadov in mrkov, strukturne 
nekoordinacije, višjih cen energije, nepravičnih delavskih ukrepov in 
nasploh nestanovitve preskrbe z energijo. Spomnino se zgolj na 
katastrofalno energetsko krizo v Kaliforniji leta 2000 in 2001, 
povzročeno v veliki meri s strani (prosto) tržnih postopanj. Zato je 
potrebno v EKS jasno zapisati, da trg emisijskih kuponov EU tudi 
vpliva na proizvodnjo električne energije, a da je energetika preveč 
strateško področje, da ne bi bila določena preko državne 
dolgoročne strategije, temelječe na upoštevanju ekonomskih, 
socialnih, okoljskih, tehničnih in drugih postavk. 

GEN 
ENERGIJA 

43 SPLOŠNO 
Besedilo: »Glede na projekcije razogljičenja se bo delež OVE v energetskih 
bilancah večal. Vprihodnje bo treba veliko bolje izkoristiti naravne danosti 
Slovenije in povečati sprejemljivost umeščanja energetskih projektov v 
prostor, upoštevajoč javni interes v posebnih primerih. ter temu 
prilagoditi prostorsko zakonodajo za njihovo hitrejše in bolj učinkovito 
umeščanje.« 
Pripomba: Opozarjamo, da je tak načrt nerealen, če bo predvidel 
spremembe infrastrukture, za katero smo že danes prepričani, da je ni 
mogoče spremeniti oziroma postaviti do leta 2030, predvsem zaradi dolgih 
upravnih postopkov v procesih umeščanja v prostor, skladno z varovanjem 
okolja in ohranjenem narave.Pozivamo k spremembi zakonodaje, ki bi 

 -- EKS je usmerjevalni dokument, ki mora upoštevati še sprejete zaveze 
Slovenije, čeprav so nekatere izmed njih danes še na nivoju EU. 

SDRES 43 Slovenija ima ... v sistemu. Dolgoročno bo treba ob opuščanju fosilnih goriv 
in po izteku življenske dobe obstoječe jedrske in ostalih elektrarn, s 
slovensko proizvodnjo nadomestiti ta opuščen delež domače proizvodnje 
električne energije. Izbor ustreznih tehnologij ... v prihodnosti velik izziv. 

Kot smo omenili že pri prvi točki, ker je slovenska energetika ožilje 
slovenske družbe, ker bi manko energije pomenil poslabšanje in 
postopen potop slovenskega gospodarstvo, ker je nizkocenovna 
energija pomembna za konkurenčnost celotnega gospodarstva, ker 
domača energija pomeni domača delovna mesta, ker domača 
energija pomeni suverenost in neodvisnost pred željami tujih 
interesov, ker nas velika energetska odvisnost od tujine dela 
izjemno ranljive in nenazadnje ker se ob pomanjkaju oz. fluktuaciji 
energije po celi Evropi (to je še toliko bolj verjetno zaradi širjenja 
nestanovitnih OVE) države poslužujejo protekcionističnih ukrepov in 
ne pošljejo energijo k nam (oz. zgolj po izjemno visokih cenah) je 
nujno, da se stremi k dosegi čim večje energetske neodvisnosti. Iz 
tega sledi, da je naravnost esencialno, da se ob opuščanju 
določenih energetskih objektov njihova moč nadomesti z drugimi 
slovenskimi energetskimi obrati. 

DELNO V odstavku (73) je bolj jasno določena predmetna usmeritev. 

DPRS 44 »upoštevajoč javni interes v posebnih primerih« Ustava RS v 72. členu določa »Vsakdo ima v skladu z zakonom 
pravico do zdravega življenjskega okolja.«. 73. člen določa: »Vsakdo 
je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in 
redkosti ter kulturne spomenike. 
Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine.« 
Prednost se mora dajati javnemu interesu ohranjanja zdravega 
življenjskega okolja in ohranjanju narave, saj so hrana, voda in zrak, 
nujni za preživetje in zdravje ljudi. Tega z elektriko ni mogoče 
nadomestiti. 
V primeru HE na Muri je javnost že pokazala, da si ne želi HE na 
Muri, ker si želijo zdravega življenjskega okolja in sonaravni 
gospodarski razvoj. Kampanjo Rešimo Muro celo podpira več kot 70 
lokalnih, nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacij, ter 
ptevilni strokovnjaki in znane osebnosti16. 

DA Dikcija je spremenjena in ne naslavlja neposredne uporabe javnega 
interesa, saj  je postopek opredeljen v ustrezni zakonodaji. Dikcija je v 
sedanjem členu (51) popravljena. 

PLAN B mreža 44 »Hkrati bo razvoj naprednih omrežij omogočil aktivno vlogo 
odjemalca in povečano izrabo OVE na lokalni ravni. Zaradi 

Odstavek je potrebno spremeniti, saj trenutni predlog 
prevelik pomen pripisuje nestanovitvnosti proizvodnje 

NE EKS podaja usmeritve tudi v smeri aktivnih odjemalcev, predvsem skozi 
razvoj omrežij, ki bodo omogočala razpršene vire, njih upravljanje in 
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časovno nestanovitne proizvodnje električne energije iz 
OVE, ki ne sledi potrebam uporabnikov, bo za njeno 
masovno izrabo v prihajajočem obdobju treba zagotoviti 
tudi primerno zmogljivo in napredno vodeno infrastrukturo, 
predvsem na strani aktivnega upravljanja z odjemom 
na strani odjemalcev ter shranjevanja energije. 
Slovenija bo takoj pospešeno začela razvijati OVE 
sektor, da leta 2030 ne bomo v zaostanku za drugimi 
EU državami, še posebej kar se tiče razvoja in 
proizvodnje novih OVE tehnologij. Cilj za leto 2030 je 
45 % OVE v bruto končni rabi energije.« 
 
Pod odstavek »(44)« se doda besedilo: 
»Pri razvoju obnovljivih virov energije bomo 
spodbujali vlaganja v skupnostne elektrarne oz. 
vključevanje prebivalcev in lokalnih skupnosti kot 
pomembnih proizvajalcev električne energije.« 

električne energije iz OVE, kar je tehnično enostavno 
rešljiva ovira, predvsem z aktivnim upravljanjem z 
odjemom (DSM) ter v vse bolj tudi s shranjevanjem 
energije. 
Trenutni predlog odstavka je nesprejemljiv kar se 
časovnice za razvoj OVE projektov tiče, saj predvideva 
razvoj novih OVE šele po letu 2030. Predlagamo 
spremembe, da se izpostavi dejstvo, da se bo OVE 
pospešeno razvijalo od sprejetja dokumenta naprej. 
Če bi si v Sloveniji zadali le trenutni predlog evropskega 
cilja 27 % OVE do leta 2030 (ki pa bo najverjetneje 
postavljen višje, tudi Evropski parlament podpira vsaj 35 
% delež OVE do leta 2030) – cilj, ki so ga vključevale 
predhodne verzije EKS in ki ga nakazujejo energetski 
scenariji v EKS, bi v desetih letih dvignili delež OVE le za 
2 %, iz 25 na 27 %. V primerjavi z obdobjem med leti 
2010 in 2020, bi v naslednjem desetletju dejansko 
upočasnili razvoj OVE. Že samo Ministrstvo priznava, da s 
ciljem 27 % OVE do leta 2030 ne bi dosegli podnebnih 
ciljev. 
Obnovljivi viri energije omogočajo prebivalcem, da postanejo 
pomemben akter v energetskem 
sistemu, ne le kot porabnik, temveč tudi kot 
proizvajalec. Skoraj polovica prebivalcev Slovenije (44 
%) bi lahko do leta 2050 proizvajala svojo lastno 
električno energijo iz sonca in vetra ter s tem zadovoljila 
četrtini potreb Slovenije po električni energiji. Do leta 
2050 bi lahko lastno električno energijo iz sonca in vetra 
proizvajalo več kot 900 tisoč prebivalcev Slovenije, kar 
predstavlja skoraj polovico celotne populacije. Ti 
energetski državljani bi lahko do leta 2030 letno 
proizvajali 1,5 TWh, do leta 2050 pa 4 TWh električne 
energije letno. Do sredine stoletja bi lahko energetski 
državljani pokrili četrtino potreb Slovenije po električni 
energiji. V Sloveniji imajo največji potencial energetski 
državljani povezani v kolektivne združbe, npr. zadruge, v 
katerih bi lahko proizvedli 41 % energije iz naslova 
energetskih državljanov, temu sledijo posamična 
gospodinjstva (35 %), manjša podjetja do 50 zaposlenih 
(22 %) in javne ustanove (2 %)8. 
Posamezniki bi z vlaganjem v večje (skupnostne) sončne 
elektrarne zmanjšali stroške naložb v primerjavi s 
postavitvijo elektrarne na lastni strehi, ker so velike 
elektrarne cenejše od majhnih. Množični vstop 
prebivalcev v samooskrbo z obnovljivimi viri bi prispeval 
k energetskemu prehodu države iz fosilnih goriv ter k 
zmanjševanju izpustov CO2 in drugih škodljivih 
onesnaževal, ki nastajajo v klasičnih termoelektrarnah. 

nove storitve v tej povezavi (odstavki npr: 34,74,76).    
 
Konkretne rešitve na tem področju pa bodo opredeljene v zakonodaji in 
pogojene s tehničnimi rešitvami in finančnimi zmožnostmi hitrosti 
prilagajanja omrežij. 

MOJA MURA 44 »upoštevajoč javni interes v posebnih primerih« Ustava RS v 72. členu določa »Vsakdo ima v skladu z zakonom 
pravico do zdravega življenjskega okolja.«. 73. člen določa: »Vsakdo 
je dolžan v skladu z zakonom varovati naravne znamenitosti in 
redkosti ter kulturne spomenike. 
Država in lokalne skupnosti skrbijo za ohranjanje naravne in 
kulturne dediščine.« 

DA Dikcija je spremenjena in ne naslavlja neposredne uporabe javnega 
interesa, saj  je postopek opredeljen v ustrezni zakonodaji. Dikcija je v 
sedanjem členu (51) popravljena. 
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Prednost se mora dajati javnemu interesu ohranjanja zdravega 
življenjskega okolja in ohranjanju narave, saj so hrana, voda in zrak, 
nujni za preživetje in zdravje ljudi. Tega z elektriko ni mogoče 
nadomestiti. 
V primeru HE na Muri je javnost že pokazala, da si ne želi HE na 
Muri, ker si želijo zdravega življenjskega okolja in sonaravni 
gospodarski razvoj. Kampanjo Rešimo Muro celo podpira več kot 70 
lokalnih, nacionalnih in mednarodnih nevladnih organizacij, ter 
ptevilni strokovnjaki in znane osebnosti16. 

MUZEJ 
NOROSTI 

44 44) Glede na scenarije projekcij energetske bilance se bo delež OVE na 
vseh področjih rabe energije stalno povečeval. V prihodnje bo treba 
veliko bolje izkoristiti naravne danosti Slovenije in povečati 
razumevanje za umeščanje energetskih projektov v prostor, 
upoštevajoč javni interes v posebnih primerih. 

Zahtevamo, da se odstavek 44 briše iz EKS iz 
naslednjih razlogov: 
1. nerazumno in nesprejemljivo je govoriti o stalnem 
povečevanju deleža OVE, saj so tudi OVE omejeni. 
Tovrstna terminologija vnaša nesporazume in pomeni 
zavajanje državljanov. Tudi OVE so omejeni, saj 
imamo končno število virov. Ob nereflektirani rabi 
energije pa lahko govorimo o neskončni rabi. 
2. »povečati razumevanje za umeščanje energetskih 
projektov v prostor« - tovrsten diskurz ni sprejemljiv, 
saj reducira (spregleda, zanemarja, izpušča) 
pomembnost upoštevanja pogojev zdravega 
življenjskega prostora, ohranjanja potenciala za 
razvoj okolju prijaznih gospodarskih panog in 
umeščanju alternativnih, naprednih in okolju prijaznih 
energetskih rešitev. 
3. ob tem se tudi postavlja vprašanje, na kakšen 
način in s katerimi sredstvi bo država »povečevala razumevanje za 
umeščanje energetskih projektov v 
prostor«? Državljani zahtevamo obveščenost o vseh 
tveganjih ter iskanje naprednih rešitev, ki ne 
pomenijo poslabšanja življenjskih pogojev in 
razvojnih priložnosti. V primeru izgradnje HE na Muri 
odpor pomeni nasprotovanje uničenju naravnega vira, 
poslabšanju življenjskih pogojev ter uničenju 
potenciala za razvoj novih delovnih mest. Za tovrstne 
rešitve prebivalstvo razumljivo ne more imet 
razumevanja! 

DA Dikcija je dopolnjena in  je seveda mišljena v časovnem okvirju EKS. 
Strinjamo se, da so potenciali OVE omejeni, pri čemer je več različnih 
vzrokov. 
 
Dikcija je spremenjena in ne naslavlja neposredne uporabe javnega 
interesa, saj  je postopek opredeljen v ustrezni zakonodaji. Dikcija je v 
sedanjem členu (51) popravljena. 

GEN 
ENERGIJA 

47 Stavek se spremeni, in sicer: 
»V kolikor se ne odločimo za dolgoročno 
uporabo jedrske energije, bo treba 
intenzivneje povečevati Z intenzivnejšim 
povečevanjem kapacitete vetrne energije že 
po letu 2025, . Na ta način bi lahko po letu 
2050 iz vetrnih elektrarn proizvedli okoli 7 % 
vse v Sloveniji proizvedene električne 
energije.« 

 
Upravičeno je, da Slovenija izkoristi svoj vetrni 

potencial, saj je tudi nizkoogljični vir in lahko 
pripomore k še večji varnosti oskrbe. 
Pomembno je, da izrabimo vse razpoložljive 
nizkoogljične vire. Ni pa razumljivo zakaj se razvoj 
vetrne energije omejuje z razvojem jedrske energije. 
Gre za neenakovredno obravnavo jedrske energije, 
kar je v nasprotju z osnovnim konceptom EKS – 
enakovredne obravnave vseh virov. 
V GEN smo prepričani, da lahko ekonomsko 
upravičljivi projekti vetrne tehnologije dopolnjujejo 
naš energetski sistem, kjer danes hidro, jedrska in 
ostala termo energija predstavljajo temelj oskrbe. 

DA Navedba je brisana 

DPRS 53 VODNA ENERGIJA 
Navedba!!! 
»Vodna energija omogoča izredno hiter in ekonomsko ugoden odziv na 

Ta navedba ne drži! 
Vodna energija je nestabilen vir energije. V letih s hidrološko sušo je 
potrebno zagotavljati vire iz drugih proizvodnih enot, npr. termo in 

NE EKS v tem primeru ne naslavlja sezonske  razpoložljivosti, ampak 
odzivnosti na trenutne potrebe. 
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sprmembe povpraševanja po električni energiji....« nuklerane elektrarne. 
V letu 2017 je DEM poročal17, da je načrtovana proizvodnja 
električne energije za 35 % nižja, zaradi hidrološke suše. 
V Avstriji imajo več kot 70 % izkoriščene reke za energetske 
namene, vendar v času hidroloških suš uvažajo iz drugih elektrarn 
elektriko proizvedeno iz termo in nuklearn elektrarn. 

DPRS 53 VODNA ENERGIJA 
Navedba!!! 
»Njena izraba ima tudi druge pozitivne učinke, kot so zaščita pred 
poplavami ob visokih vodah in reguliranje vodnega toka za namene 
obdelovanja kmetijskih zemljišč in nenazadnje za zagotavljanje pitne 
vode.« 

Ta navedbe ne držijo!!! 
1. »zaščita pred poplavami«: Hidroelektrarne lahko zmanjšajo 
poplave, lahko pa tudi okrepijo njihove posledice. Akumulacijsko 
jezero lahko zadrži samo določeno količino vode. Kadar vodna 
gladina prestopi dovoljeno višino, morajo odpreti zapornice. S tem 
lahko nastanejo veliki poplavni valovi – kakor se je na primer 
zgodilo leta 2002 na reki Kamp v Dolnji Avstriji in leta 2012 v 
Podravju v Sloveniji. 
Najboljši zbiralniki poplavnih voda so naravna porečja in mokrišča. 
Delujejo kot naravne izravnalne posode, saj vsrkavajo vodo kakor 
goba in omilijo poplavne valove. Da bi ublažili ali preprečili 
katastrofalne poplave, zakonodaja pri urejanju voda nalaga 
trajnostne pristope, npr. rekam je potrebno dati prostor. HE so prav 
nasprotje tej dikciji. 
2. »reguliranje vodnega toka za namene obdelave kmetijskih 
zemljišč« - 
Za potrebe namakanja je cenejša in učinkovitejša ureditev brez HE. 
Poleg tega, kjer podtalnica upade ali spremeni svojo smer, je celo 
namakanje manj učinkovito, saj zaradi upada podtalnice, tudi voda 
s katero zalivamo hitreje odteka. Z revitalizacijo reke Mure bi se 
zmanjšal tudi vpliv suše in še vedno bo obstajala možnost 
namakanja. Možnost namakanja ob gradnji HE je vprašljiva, še 
posebej v hidroloških sušah. Poleg tega regulacija vodotoka in 
ločitev reke od podtalnice povečuje negativni vpliv suš, torej učinek 
je sinergijski. Vpliva tudi na mikroklimo. 
3. »za zagotavljanje pitne vode« - Vodna direktiva za HE že določa, 
ker je to dejstvo, da poslabša ekološko stanje površinskih in 
podzemnih voda. Zato je potrebno tudi uporabiti izjemo po členu 
4(7) in 4(8). Namreč HE zmanjšajo samočistilno sposobnost rek, 
temperatura vode se dvigne, zmanjša se vsebnost kisika itd., 
nekateri strokovnjaki imenujejo temu procesu celo, da začne 
podtalnica gniti! Poleg tega je primer katastrofalnega stanja v zvezi 
s podtalni Dravsko polje, kjer je zaradi HE podtalnica spremenila 
smer in tudi upadla za več metrov! 
4. HE imajo tudi še številne druge negativne vplive. V zadnjih letih 
se kaže izjemno velik problem spiranja mulja. Na Soči in Dravi je v 
zadnjih mesecih katastrofalno stanje, ko praznijo mulj iz zajezitev, 
ker so zapornice v okvari. Na tem področju je alarmantno stanje. 
Država bi nujno morala ukrepati v skladu z direktivo o okoljski 
škodi!!! in ustrezni sanaciji zamuljenih zajezitev!!! 
Ta navedba ne drži! 
»Vodna energija omogoča izredno hiter in ekonomsko ugoden 
odziv na sprmembe povpraševanja po električni energiji....« 
Letna stopnja vrnitve investicije pri HE je manjša od 2%18, kar 
pomeni, da je doba vrnitve investicije ca. 50 let in več. To nikakor ne 
more biti "ekonomsko ugodno"; še posebej ne v luči padca cen 
električne energije, ki smo jim bili priča v zadnjih 2 letih, ko je cena 
za 1 MWh padla iz 55 € na 40 €! 

DELNO Dodana je dikcija o primernem umeščanju v prostor in izvajanju 
omilitvenih ukrepov (odstavek 60) in dikcija o prednostni gradnji 
elektrarn s čim manjšim vplivom na zmanjšanje biotske raznovrstnosti in 
na slabšanje stanja voda (odstavek 61). Poleg tega so dodani ukrepi za 
zmanjšanje vpliva na okolje v poglavju 7. 
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Letno poročilo HESS (Hidroelektrarne na Spodnji Savi) za leto 2016 
in je razvidno, da poslujejo takole: 
- čisti prihodki od prodaje = 14.394.658 €, 
- čisti poslovni izdi 2.508.492 €, 
- vrednost zgradb in proizvajalne opreme ( že delujoča vrednost) = 
ca. 207.165.238 €, 
- donos na kapital je 0.9 %. 
 Iz tega lahko sklepamo, da s tem rangom prihodkov ni veliko 
manevrskega prostora za ohranjanje pozitivnih rezultatov v primeru 
padca cen električne energije kot smo mu bili priča v zadnjih letih. 

MOJA MURA 53 VODNA ENERGIJA 
Navedba!!! 
»Vodna energija omogoča izredno hiter in ekonomsko ugoden odziv na 
sprmembe povpraševanja po električni energiji....« 

Ta navedba ne drži! 
Vodna energija je nestabilen vir energije. V letih s hidrološko sušo je 
potrebno zagotavljati vire iz drugih proizvodnih enot, npr. termo in 
nuklerane elektrarne. 
V letu 2017 je DEM poročal17, da je načrtovana proizvodnja 
električne energije za 35 % nižja, zaradi hidrološke suše. 
V Avstriji imajo več kot 70 % izkoriščene reke za energetske 
namene, vendar v času hidroloških suš uvažajo iz drugih elektrarn 
elektriko proizvedeno iz termo in nuklearn elektrarn. 

NE EKS v tem primeru ne naslavlja sezonske  razpoložljivosti, ampak 
odzivnosti na trenutne potrebe. 

MOJA MURA 53 VODNA ENERGIJA 
Navedba!!! 
»Njena izraba ima tudi druge pozitivne učinke, kot so zaščita pred 
poplavami ob visokih vodah in reguliranje vodnega toka za namene 
obdelovanja kmetijskih zemljišč in nenazadnje za zagotavljanje pitne 
vode.« 

Ta navedbe ne držijo!!! 
1. »zaščita pred poplavami«: Hidroelektrarne lahko zmanjšajo 
poplave, lahko pa tudi okrepijo njihove posledice. Akumulacijsko 
jezero lahko zadrži samo določeno količino vode. Kadar vodna 
gladina prestopi dovoljeno višino, morajo odpreti zapornice. S tem 
lahko nastanejo veliki poplavni valovi – kakor se je na primer 
zgodilo leta 2002 na reki Kamp v Dolnji Avstriji in leta 2012 v 
Podravju v Sloveniji. 
Najboljši zbiralniki poplavnih voda so naravna porečja in mokrišča. 
Delujejo kot naravne izravnalne posode, saj vsrkavajo vodo kakor 
goba in omilijo poplavne valove. Da bi ublažili ali preprečili 
katastrofalne poplave, zakonodaja pri urejanju voda nalaga 
trajnostne pristope, npr. rekam je potrebno dati prostor. HE so prav 
nasprotje tej dikciji. 
2. »reguliranje vodnega toka za namene obdelave kmetijskih 
zemljišč« - 
Za potrebe namakanja je cenejša in učinkovitejša ureditev brez HE. 
Poleg tega, kjer podtalnica upade ali spremeni svojo smer, je celo 
namakanje manj učinkovito, saj zaradi upada podtalnice, tudi voda 
s katero zalivamo hitreje odteka. Z revitalizacijo reke Mure bi se 
zmanjšal tudi vpliv suše in še vedno bo obstajala možnost 
namakanja. Možnost namakanja ob gradnji HE je vprašljiva, še 
posebej v hidroloških sušah. Poleg tega regulacija vodotoka in 
ločitev reke od podtalnice povečuje negativni vpliv suš, torej učinek 
je sinergijski. Vpliva tudi na mikroklimo. 
3. »za zagotavljanje pitne vode« - Vodna direktiva za HE že določa, 
ker je to dejstvo, da poslabša ekološko stanje površinskih in 
podzemnih voda. Zato je potrebno tudi uporabiti izjemo po členu 
4(7) in 4(8). Namreč HE zmanjšajo samočistilno sposobnost rek, 
temperatura vode se dvigne, zmanjša se vsebnost kisika itd., 
nekateri strokovnjaki imenujejo temu procesu celo, da začne 
podtalnica gniti! Poleg tega je primer katastrofalnega stanja v zvezi 
s podtalni Dravsko polje, kjer je zaradi HE podtalnica spremenila 
smer in tudi upadla za več metrov! 
4. HE imajo tudi še številne druge negativne vplive. V zadnjih letih 

DELNO Dodana je dikcija o primernem umeščanju v prostor in izvajanju 
omilitvenih ukrepov (odstavek 60) in dikcija o prednostni gradnji 
elektrarn s čim manjšim vplivom na zmanjšanje biotske raznovrstnosti in 
na slabšanje stanja voda (odstavek 61). Poleg tega so dodani ukrepi za 
zmanjšanje vpliva na okolje v poglavju 7. 
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se kaže izjemno velik problem spiranja mulja. Na Soči in Dravi je v 
zadnjih mesecih katastrofalno stanje, ko praznijo mulj iz zajezitev, 
ker so zapornice v okvari. Na tem področju je alarmantno stanje. 
Država bi nujno morala ukrepati v skladu z direktivo o okoljski 
škodi!!! in ustrezni sanaciji zamuljenih zajezitev!!! 
Ta navedba ne drži! 
»Vodna energija omogoča izredno hiter in ekonomsko ugoden odziv 
na sprmembe povpraševanja po električni energiji....« 
Letna stopnja vrnitve investicije pri HE je manjša od 2%18, kar 
pomeni, da je doba vrnitve investicije ca. 50 let in več. To nikakor ne 
more biti "ekonomsko ugodno"; še posebej ne v luči padca cen 
električne energije, ki smo jim bili priča v zadnjih 2 letih, ko je cena 
za 1 MWh padla iz 55 € na 40 €! Letno poročilo HESS 
(Hidroelektrarne na Spodnji Savi) za leto 2016 in je razvidno, da 
poslujejo takole: 

 
 

ca. 207.165.238 €, 
 

Iz tega lahko sklepamo, da s tem rangom prihodkov ni veliko 
manevrskega prostora za ohranjanje pozitivnih rezultatov v primeru 
padca cen električne energije kot smo mu bili priča v zadnjih letih. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

53 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Za dosego zastavljenih dolgoročnih ciljev bomo morali ta delež v 
hidroelektrarnah proizvedene električne energije obdržati na enaki ravni, 
kar pa pomeni, da bomo nujno morali proizvodne zmogljivosti še naprej 
povečevati oz. zgraditi ustrezno število novih hidroelektrarn kot tudi 
obnavljati in dograditi obstoječe hidroelektrarne.« 
 

Pripomba je redakcijske narave. Po modifikaciji 54. odstavka 
decembrske verzije gradiva za EKS je 53. odstavek februarske 
verzije nekoliko nejasen. 

-- Besedilo  je brisano 

DPRS 54 K odstavku (54) se doda: »Za namene izboljšanja stanja vodotokov, kjer 
HE že stojijo, se naloži proizvajalcem, da do leta 2020 izvedejo vse 
potrebne ukrepe za izboljšanje stanja vodotokov po načelu 
»onesnaževalec plača«. 

Kar bo tudi prispevalo k doseganju cilja Vodne direktive, ta je 
doseganje dobrega ekološkega stanja površinskih in podzemnih 
voda. Vzpostavi se državna baza ribjih monitoringov za vse 
vodotoke, z namenom spremljanja uspešnosti izvedenih ukrepov. 
Monitoringe se objavlja javno. 

DELNO Dodana je dikcija o primernem umeščanju v prostor in izvajanju 
omilitvenih ukrepov (odstavek 60) in dikcija o prednostni gradnji 
elektrarn s čim manjšim vplivom na zmanjšanje biotske raznovrstnosti in 
na slabšanje stanja voda (odstavek 61). Poleg tega so dodani ukrepi za 
zmanjšanje vpliva na okolje v poglavju 7. 

DPRS 54 »da bomo nujno morali proizvodne zmogljivosti še naprej povečevati oz. 
zgraditi ustrezno število novih HE.« 

To je nesprejemljiva trditev! Uničenih je že 50 % slovenskih rek 
zaradi hodroenergetske proizvodnje. V 55 odstavku je navedeno, da 
so najboljše lokacije že izkoriščene in da bo vsaka gradnja novih 
vodnih objektov za proizvodnjo električne energije zahtevnejša in s 
tem dražja. Ta navedba kaže, da EKS nima ustrezno zastavljenih 
ciljev, saj niso okoljsko, naravovarstveno in družbeno sprejemljivi. V 
Sloveniji ne potrebujemo več nobenih novih HE, saj varujemo 
zadnje koščke narave, s tem pa tudi kvalitetno življenjsko okolje. 
Ta trdite tdi ni sprejemljiva, ob dejstvu, da Slovenija ni storila vse 
potrebno, da bi dosegala maksimalno cilje učinkovite rabe energije, 
da je ANURE pripravljen pomanjkljivo, ter ob dejstvu, da imajo HE 
izjemno velik negativni vpliv na okolje, naravo in družbo. 

DA Dikcija je spremenjena 

PLAN B mreža 54 »Prehod v nizkoogljično družbo bo zahteval vključevanje 
vseh za energetsko rabo primernih vodnih virov, ki so 
tudi okoljsko in družbeno sprejemljivi . Ker so najboljše 
lokacije že izkoriščene, bo vsaka naslednja gradnja novih 
vodnih objektov za proizvodnjo električne energije 
zahtevnejša in s tem dražja.« 

Dikcija, kot je trenutno zapisana v odstavku, je izrazito 
konfliktno naravnana, saj ne vzbuja nikakršnega zaupanja 
in želje po sodelovanju raznih deležnikov, predvsem 
lokalnega prebivalstva ter številnih naravovarstvenih 
skupin. Namesto tega predlagamo dikcijo, ki omogoča 
vrednotenje projektov tudi z okoljskega in družbenega 

DA Dodana je dikcija o primernem umeščanju v prostor in izvajanju 
omilitvenih ukrepov (odstavek 60) in dikcija o prednostni gradnji 
elektrarn s čim manjšim vplivom na zmanjšanje biotske raznovrstnosti in 
na slabšanje stanja voda (odstavek 61). Poleg tega so dodani ukrepi za 
zmanjšanje vpliva na okolje v poglavju 7. 
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vidika ter implicitno pomeni vključevanje raznih deležnikov v 
odločevalske postopke o projektu samem ter 
ocenjevanju njegove ustreznosti. 
Na ta način se lahko potencialni investitorji izognejo 
morebitnim konfliktnim situacijam z različnimi deležniki, 
ki zaradi vključujočega postopka lahko svoje 
nasprotovanje projektu spremenijo v podporo. 
Obenem je potrebno jasno zapisati, da niso vsi vodni viri 
primerni za energetsko izrabo, tudi če je njihov energetski 
potencial velik, saj je poleg energetskega potenciala 
potrebno upoštevati tudi okoljske in družbene vidike 
projekta. Energetika ne more in ne sme a priori imeti 
primat nad ostalimi sektorji in segmenti države in družbe. 

MOJA MURA 54 »da bomo nujno morali proizvodne zmogljivosti še naprej povečevati oz. 
zgraditi ustrezno število novih HE.« 

To je nesprejemljiva trditev! Uničenih je že 50 % slovenskih rek 
zaradi hodroenergetske proizvodnje. V 55 odstavku je navedeno, da 
so najboljše lokacije že izkoriščene in da bo vsaka gradnja novih 
vodnih objektov za proizvodnjo električne energije zahtevnejša in s 
tem dražja. Ta navedba kaže, da EKS nima ustrezno zastavljenih 
ciljev, saj niso okoljsko, naravovarstveno in družbeno sprejemljivi. V 
Sloveniji ne potrebujemo več nobenih novih HE, saj varujemo 
zadnje koščke narave, s tem pa tudi kvalitetno življenjsko okolje. 
Ta trdite tdi ni sprejemljiva, ob dejstvu, da Slovenija ni storila vse 
potrebno, da bi dosegala maksimalno cilje učinkovite rabe energije, 
da je ANURE pripravljen pomanjkljivo, ter ob dejstvu, da imajo HE 
izjemno velik negativni vpliv na okolje, naravo in družbo. 

DELNO Dikcija je spremenjena  

ELEKTRO 
MARIBOR 

54 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Ker so najboljše lokacije že izkoriščene, bo vsaka naslednja gGradnja 
novih vodnih objektov za proizvodnjo električne energije bo zaradi 
zagotavljanja sprejemljivosti zahtevnejša in s tem dražja.« 
 

 
Formulacija o izkoriščenosti »najboljših« lokacij ni smiselna. Vsaka 
generacija mora upoštevati realne in razpoložljive danosti. 
 
Pomembna pa je sprejemljivost predvidenih objektov. 

DELNO Dikcija je spremenjena 

GEN 
ENERGIJA 

55 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Pripravljeni scenariji upoštevajo podaljšanje 
obratovanja obstoječe JEK do leta 2043, 
hkrati pa nakazujejo, da je dolgoročno (do 
leta 2050) konkurenčen finančno 
najugodnejši.« 

Jedrski scenarij ni le konkurenčen ampak je po 
priloženem Gradivu za razpravo o EKS edini scenarij 
s pozitivnim vplivom na BDP oziroma je najugodnejši 
scenarij. 

NE EKS določa usmeritve do 2030 in okvirne cilje do 2050.  Noben scenarij v 
obdobju +40 let ni niti približno tako natančen, da bi bila navedba  
naračunane minimalne prednosti pred drugimi scenariji  zaupanja 
vreden argument.  

GEN 
ENERGIJA 

55 Stavek se spremeni, in sicer: 
»EKS je odprl odpira razpravo o nadaljnji rabi 
jedrske energije pri čemer bo treba je 
upoštevana upoštevati tudi dolgoročno 
dolgoročna konkurenčnost in zanesljivost 
oskrbe z energijo, ter seveda pripadajoča 
tveganja: politično in ekonomsko tveganje 
odločitve o jedrski energiji, ekonomsko 
tveganje majhnega števila obratovalnih ur, 
ko bo energijo morda sploh mogoče 
prodati(pozimi), ter varnost obratovanja, 
ravnanje z radioaktivnimi odpadki in 
izrabljenim gorivom. Pričakujemo, da bo pot do odločitve izvedbe o 
dolgoročni rabi 
dolgoročne izrabe jedrske energije na 
projektnem nivoju na podlagi strokovnih 
analiz preko odločanja javnosti celovita in na 

Jedrska energija je bila tekom delavnic in priprave 
gradiva enakovredno obravnavana kot ostale 
obravnavane tehnologije, z vsemi naštetimi koristmi 
in priložnostmi oziroma tveganji in ostalimi 
nevarnostmi. Glede na vse izvedene korake 
celovitega odločanja o dolgoročni prihodnji rabi 
energije v Sloveniji z vključevanjem strokovne 
in laične javnosti, širše odprte razprave o 
povezanih tveganjih in morebitnih drugih 
alternativah vključno z makroekonomskimi 
posledicami, smo to pričakovali, da velja tudi za 
jedrsko energijo. 
Na podlagi bilanc je bila jedrska energija primerno 
vključena po letu 2040 v scenariju z dolgoročno izrabo jedrske 
energije. Izkazalo se je, da je prav ta 
scenarij finančno edini s pozitivnim doprinosom na 
BDP, hkrati pa izpolnjuje zastavljene cilje. Zato ni 

NE Odločitev o dolgoročni rabi jedrske energije ne bo izvedena le na 
projektnem nivoju, saj je širšega družbenega pomena in vpliva ter je 
verjetno potreben podoben  konsenz. 
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podlagi strokovnih argumentov ter bo 
vključevala odprto razpravo o povezanih 
tveganjih in morebitnih drugih alternativah 
vključno z makroekonomskimi posledicami.« 

jasno na podlagi česa je narejena sprememba pri 
jedrski energiji iz tega scenarija – sprememba scenarija 
podre celoten scenarij, prav tako ni posodobitev 
dokumenta bilanc. 
Izključitev tega scenarija bi pomenilo, da predlog 
EKS izključuje edini scenarij, ki ima glede na 
pripravljeno gradivo pozitivni doprinos na letni BDP. 
EKS se mora jasno opredeliti do jedrske energije, kot 
je to zapisano v odstavku (2), to je da EKS naslavlja 
tudi odločitev o rabi jedrske energije. 
Poudariti je potrebno uravnoteženo in celovito 
odločanje na osnovi strokovnih argumentov in 
vključevanja javnost! 

GEN 
ENERGIJA 

57 SPLOŠNO 
Besedilo: »Zemeljski plin bo imel na poti do razogljičenja pomembno 
prehodno podporno vlogo pri 
uravnavanju proizvodnje elektrike iz OVE in tudi kot tranzicijsko gorivo v 
prometu. Prav tako bo 
ohranil pomemben delež pri soproizvodnji elektrike in toplote za daljinsko 
ogrevanje.« 
Pripomba: Zemeljski plin je fosilni vir, ki ni nizkoogljičen in bo občutljiv na 
cene kuponov TGP. Cilj 
elektroenergetike je razogljičenje, zato zemeljski plin ni ustrezen vir za 
planiranje njegove širše 
uporabe. Primeren je za začasno nadomeščanje ostalih fosilnih virov 
oziroma za uravnavanje 
energije, če ostale fosilne vire nadomestimo z nizkoogljičnimi viri. 

 NE Dikcija že vsebuje predlagane poudarke o prehodni vlogi zemeljskega 
plina (odstavek 64) 

PLAN B mreža 58 Zadnji stavek odstavka se črta: »Plinovodna omrežja 
bodo z uvajanjem obnovljivih plinov prenašala tudi 
OVE.« 

Trenutna plinska infrastruktura za večkrat presega 
potencialne kapacitete plinov iz OVE, zato je iluzorno 
pričakovati, da bi ta infrastruktura omogočala finančno 
učinkovito rabo v primeru, da se bo po njej prenašal zgolj 
plin iz OVE. Ker bo njena raba stroškovno neučinkovita, 
takšna infrastruktura, sploh pa njeno širjenje, ne 
predstavlja konkurenčne opcije. Zemeljski plin in UTP kot 
fosilna vira dolgoročno nimata mesta v energetski 
mešanici države., zato je gradnja plinske infrastrukture 
nesmotrna, tako za lastnike oz. upravljavce tega omrežja, 
kot končne uporabnike. 

NE 
 

Skladno s smernicam na področju energetike, se bodo povečala izraba 
OVE. Dikcija odpira možnost uporabe ali »souporabe« plinske 
infrastrukture. Pričakovati je možnost, da se bo uporabljala mešanica 
fosilnega in OVE plina. (ods. 65) 

PLAN B mreža 60 Trenutno besedilo odstavka »60« se črta in se ga nadomesti 
z: »Uporaba premoga se bo končala najkasneje do leta 
2030 2054.« 
Pod tem stavkom dodamo besedilo: 
»Slovenija bo do leta 2020 razvila državni načrt za 
predčasno zapiranje Termoelektrarne Šoštanj z 
ustreznimi mehanizmi za zaščito delavcev in lokalne 
skupnosti, ki so trenutno odvisni od premogovne 
industrije.« 

Kot že večkrat zgoraj omenjeno zahteve iz Pariškega 
sporazuma za Evropo pomenijo zapiranje premogovnih 
elektrarn do leta 2030, torej bo enako potrebno storiti 
tudi s TEŠ-em. Zapiranje oči pred tem ne predstavlja 
konstruktivnega pristopa k reševanju problematike, ki bo 
zaradi zaprtja TEŠ in končanjem kopanja premoga v 
Premogovniku Velenje nastala tako na energetskem kot 
na družbenem področju. 
Ravno zaradi pravočasnega začetka razreševanja 
energetskih, družbenih, socialnih in ekonomskih posledic 
zapiranja, je potrebno že sedaj jasno zapisati kdaj in kako 
se bo končala izraba premoga za energetske namene ter pripraviti 
načrt za pravični prehod, ki bo posebno skrb 
namenil delavcem. 

DELNO Dopolnjena dikcija z navedbo nacionalnega programa opuščanja 
premoga pri proizvodnji električne energije. 

ZEG 63 ponovno javno predlagamo in zahtevamo , da se v celoti  črta prvi stavek 
v postavki 

Neke komisije vlade ne morejo o tem odločati namesto državnega 
zbora in ljudskega referenduma. Ker je Slovenija pravna država 

NE Dopolnjena dikcija z navedbo nacionalnega programa opuščanja 
premoga pri proizvodnji električne energije. 
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5.2. JEDRSKA ENERGIJA (63) : »Jedrska energija ima v Sloveniji 
pomembno mesto pri nizkooglični proizvodnji električne energije » 
Predlagamo, da se besedilo EKS iz prejšnjih točk 55 in 56 dopolni oz, 
nadomesti s tukaj predlaganim besedilom, ker je v sedanji obliki 
neprimerno, strokovno nepopolno opredeljuje problematiko jedrske 
energije.  
 
OBRAZLOŽITEV  PREDLOGA :  
Predlog sprememb poglavja o jedrski energiji (55, 56) 
(55, 56) Jedrska energija ni nizkoogljična, ker je pridobivanje urana zelo 
energetsko intenzivno, prav tako pa je tudi ravnanje z jedrskimi odpadki 
finančno in zdravstveno za zelo dolgo obdobje brezštevilnih prihodnjih 
generacij tvegano in škodljivo. Uran ni obnovljiva energija. Zato 
podaljšanje obratovanja NEK 1 do leta 2043 ni ne strokovno ne 
demokratično sprejemljivo (neupoštevanje sklepa ARSO o obvezni pripravi 
presoje vplivov  NEK-a ) . 
Vse dosedanje odločitve o uporabi jedrske energije v Sloveniji so bile 
sprejete brez sodelovanja javnosti oz. brez ljudskega referenduma. 
Medtem ko sta se sosednji državi Italija in Avstrija na ljudskih 
referendumih odločili za ukinitev rabe jedrske energije. To kaže na manko 
demokratičnega odločanja o tako ključnem in za prihodnje generacije 
škodljivem pomanjkanju demokratične kulture v Sloveniji.  
Pred prejšnjimi parlamentarnimi volitvami so najpomembnejše politične 
stranke napovedale podporo odločitvi o jedrski energiji v Sloveniji na 
ljudskem referendumu ( glej medsebojno pristopno koalicijsko pogodbo 
vladnih strank )  . Nesprejemljivo je, da bi EKS služil kot krinka za 
ponovno nedemokratično odločitev o nadaljnjem delovanju NEK 1 po 
letu 2013.  
 

lahko odločitev o nadaljnjem delovanju NEK 1 in o NEK 2 sprejme 
samo ljudski referendum. Državni zbor RS pa mora sprejeti 
odločitev o zaprtju NEK 1, za kar govorijo naslednja dejstva: 

1. Slovenija tako kot druge države nima rešitve za visoko 
radioaktivne odpadke, zato je neodgovorno, nemoralno in 
nedemokratično podaljševati proizvajanje visoko 
radioaktivnih odpadkov. 

2. Edina možna lokacija za jedrsko industrijo, jedrsko 
elektrarno in odlagališče jedrskih odpadkov je v Krškem z 
izgovorom, da so tu že aktivni jedrski objekti. V resnici pa 
je v Krškem prebivalstvo nemočni talec jedrske industrije, 
lokacija ob reki Savi pa je povsem  neprimerna za skladišče 
kakršnih koli jedrskih odpadkov v podtalnici reke Save 
(podzemno skladišče NSRAO) . 

3. Vse študije o izredni situaciji v primeru jedrske nesreče v 
Krškem opozarjajo na nezmožnost hitre in učinkovite 
evakuacije prebivalcev. Tako kot ni bila možna v Fukušimi. 
Podaljšanje delovanja NEK 1 in načrtovanje NEK 2 je 
cinično in neodgovorno ravnanje z prebivalci Krškega, vse 
Slovenije in srednje Evrope. 

4. Družbene posledice delovanja NEK 1 so škodljive za 
energetski in ekonomski razvoj Slovenije, ki je po tabeli 
EUROSTATA  glede deleža obnovljivih virov energije: 
sončne, vetrne in biomase z deležem samo 4 % na 
najslabšem zadnjem mestu med članicami EU, medtem ko 
delež te energije na Danskem znaša 74 %, v Nemčiji 30 % in 
na Portugalskem 29 %. To kaže kakšna cokla je in kako 
škodljiva je jedrska energija v Sloveniji pri uvajanju 
trajnostnih ter ljudem in naravi prijaznih energetskih 
sprememb in kakšno škodo povzroča. 

5. Jedrska energija trajno ovira uveljavitev pravne države: 
zaradi strahu pred ljudskim referendumom je bila 
zakonodaja na tem področju kastrirana in pogoji oteženi. 
Hkrati pa je bilo 14 milijonov evrov za priprave za drugi 
blok NEK potrošenih protizakonito, povzročitelji pa še niso 
odgovarjali za protipravno trošenje javnih sredstev. V 
državi, kjer je del državljanov strogo preganjan zaradi 
nezakonitega ravnanja, drugi del državljanov pa se celo 
hvali, da so potrošili veliko vsoto javnega denarja . 

6. Politične stranke uveljavljajo voljo državljanov, zato je 
nujno, da obravnavajo vprašanje podaljšanje delovanja 
NEK 1 in ga javno predstavijo ter da omogočijo volivcem, 
da na ljudskem referendumu odločijo, ali so ZA  
podaljšanje delovanja ali so PROTI .  

Ni sprejemljivo, da zlasti tiste stranke in politiki, ki so naklonjeni 
jedrski energiji, pred volivci skrivajo svoje mnenje in prizadevanje v 
korist jedrske energije, ker se zavedajo, da večina prebivalcev temu 
ni naklonjena. Jedrska energija ima poleg energetskih učinkov tudi 
škodljive družbene in politične učinke ter ovira in onemogoča 
uveljavitev pravne države in družbene ter politične transparentnosti 
v celotni družbi.  
 

SDRES 63 Premogovnik Velenje je eden pomembnejših členov verige pri doseganju 
neodvisne, nemotene in zanesljive domače proizvodnje električne enrgije v 

TEŠ in Premogovnik Velenje, ki prvemu dostavlja strateški energent, 
sta zaradi nestanovitnosti OVE, sistemskih storitev (npr. sekundarna 

DELNO Dopolnjena dikcija z navedbo nacionalnega programa opuščanja 
premoga pri proizvodnji električne energije. 
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Republiki Sloveniji, premog iz Premogovnika Velenje pa je strateška 
surovina in energent. Ta bo še toliko bolj pomemben ob širjenju 
nestanovitnih OVE ter povečevanju porabe električne energije zaradi 
elektrifikacije prometa in porabe električne energije pri hlajenju in 
ogrevanju stavb. Zaradi pomena TEŠ-a (in posledično PV-ja kot dobavitelja 
domačega energetna) za celoten električni sistem ter varno, zanesljivo in 
konkurenčno proizvodnjo, bomo v kratkem poiskali in izvedli potrebne 
ukrepe za zagotavljanje konkurenčnosti TEŠ in domačega premoga na 
socialno sprejemljiv način ter do konca leta 2018 opredelili Premogovnik 
Velenje kot obvezno gospodarsko javno službo. Zaradi podnebno-okoljskih 
zavez je uporaba premoga sicer predvidena le še za že obratujoče naprave 
in sicer najkasneje do izteka njihove življenske dobe, v že obratujočih 
napravah (TEŠ) pa se uporablja izključno domači premog iz Premogovnika 
Velenje, oziroma ga za potrebe TEŠ lahko dobavlja izključno Premogovnik 
Velenje. Ob tem je potrebno v prihajajočem Celovitem nacionalnem 
podnebno energetskem načrtu (CNEPN) na podlagi ekonomskih, socialnih, 
varnostnih, zanesljivostnih, tehničnih, okoljskih in drugih faktorjev jasno 
določiti, kakšne količine premoga Slovenija potrebuje in kako se bodo te 
rezerve odkopavale in porabljale do leta 2050 in pozneje. Na podlagi te 
strategije znotraj CNEPN se bo sprejelo zakon o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje, kjer bo eden od ključnih stebrov tudi dostojen in 
pravičen kadrovsko-socialni program. Zakon o postopnem zapiranju 
Premogovnika Velenje bo dolgoročen, voden s strani države ter pripravljen 
v sodelovanju s sindikati na demokratičen in vključujoč način. 

regulacija), pasovne energije in drugih vidikov zelo pomembna na 
področju obvladovanja tveganj in zagotavljanja stabilne proizvodnje 
električne energije v vseh vremenskih pogojih. V PV izkopan 
premog zagotavlja energetski vir za pridobivanje ene tretjine 
potrebne električne energije v državi. Brez PV in TEŠ lahko vsak 
nepredviden vremenski dogodek za dalj časa povzroči ali celo ustavi 
proizvodnjo električne energije v Republiki Sloveniji. Ker imata PV in 
TEŠ v energetskem sistemu tako pomembno vlogo in ker lahko 
primarno iskanje profita onemogoči njuno trajno in nemoteno 
delovanje v javnem interesu, je nujno, da se poišče ukrepe za 
zagotavljanje konkurenčnosti TEŠ in domačega premoga ter da se 
opredeli PV in TEŠ kot gospodarsko javno službo, osredotočeno na 
zadovoljevanje javnih, skupnih potreb. 
Ker je kotel bloka6 TEŠ tehnično prilagojen energentu PV (lignit), 
ker je bil eden ključnih pogojev za zgradnjo bloka 6 izraba 
domačega energenta, ker PV zagotavlja tisoče neposrednih, 
posrednih in induciranih delovnih mest, ker preko financ in drugih 
učinkov omogoča dodaten razvoj okoliških občin (Velenje, Šoštanj, 
itn.) in nenazadnje, ker je domači premog neodvisen od 
geopolitičnih ovir, igric in vojn (spomnimo se le preteklih škodljivih 
plinskih vojn EU z Rusijo) in torej vedno dostopen za izrabo je nujno, 
da se v EKS zapiše, da se lahko v TEŠ kuri izključno energent iz 
Premogovnika Velenje, oziroma ga za potrebe TEŠ lahko dobavlja 
izključno Premogovnik Velenje.  
 Ker je, kot smo do sedaj že večkrat povedali, energetika strateško 
področje, kjer morajo veljati dolgoročni in celoviti pogledi, vodeni 
oz. usmerjeni s strani države, je nujno, da se EKS obveže, da bo 
CNEPN vseboval jasna določila glede nadaljnje uporabe premoga v 
Sloveniji do leta 2050 in pozneje. V izogib poslabšanju energetske 
oskrbe, socialne bombe zaradi izgube delovnih mest in drugih 
vidikov je tudi potrebno, da se na podlagi takšne strategije znotraj 
CNEPN sprejme zakon o postopnem zapiranju PV, kjer bo eden od 
ključnih stebrov tudi dostojen in pravičen kadrovsko-socialni 
program. 

GEN 
ENERGIJA 

64 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Uporaba vseh nizkoogljičnih virov 
Povečanje učinkovite rabe energije je prvi in 
ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi v 
kombinaciji z ukrepi učinkovite rabe 
energije.« 

Ključni ukrep k nizkoogljični družbi je uporaba vseh 
nizkoogljičnih virov, saj le ti zmanjšujejo izpuste TGP. 
Učinkovita raba energije sicer zmanjšuje porabo 
energije, vendar če je energija proizvedena s 
fosilnimi viri, cilj nizkoogljičnosti ni dosegljiv. Ukrepi 
URE so ključni mehanizem za zmanjševanje porabe 
primarne energije. 

NE Energije, ki se ne porabi, ni treba proizvesti, ne s fosilnimi viri, niti ne z 
obnovljivimi ali nizkoogljičnimi viri. Neporabljena energija ima prednost 
tudi glede na energijo iz OVE, saj tudi proizvodnja slednje, gledano 
celotno verigo, povzroča negativne vplive na okolje . 

GIZ DEE 64 Odstavek se dopolni tako, da glasi: »Povečanje učinkovite rabe energije (in 
posledično zmanjšanje njene rabe za zagotovitev kakovostnih energetskih 
storitev) je prvi in ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi.« 

Cilj bi moral biti zagotavljanje za prebivalstvo in gospodarstvo 
potrebnih energetskih storitev ob ustreznem, čim manjšem 
energijskem vložku. 

NE Pojem »energetske storitve« je širši in zato je navedba v tem kontekstu 
preozka. 
 

ELEKTRO 
MARIBOR 

64 Odstavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Povečanje učinkovite rabe energije (in posledično zmanjšanje njene rabe 
za zagotovitev kakovostnih energetskih storitev) je prvi in ključni ukrep na 
poti k nizkoogljični družbi.« 
 

 
Cilj bi moral biti zagotavljanje za prebivalstvo in gospodarstvo 
potrebnih energetskih storitev ob ustreznem, čim manjšem 
energijskem vložku.  

NE Pojem »energetske storitve« je širši in zato je navedba v tem kontekstu 
preozka. 
 

GIZ DEE 65 Splošna pripomba V tretjem stavku 65. odstavka je zapisano, da kažejo scenariji »na 
relativen padec porabe električne energije v letu 2030, kar je 
posledica ukrepov učinkovite rabe energije, kasneje pa se njena 

NE EKS v tej oceni povzema  oceno iz preračunanih scenarijev bilanc, ki 
kažejo tak trend. Sporočilo stavka je v dolgoročnem povečanju porabe 
električne energije. 
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poraba glede na referenčni scenarij poveča«. 
Navedba o relativnem padcu rabe električne energije v letu 2030 je 
kar zanimiva, če se upošteva, da bi naj prav do tega leta imeli v 
državi približno 200 tisoč električnih in hibridnih vozil ter tudi veliko 
toplotnih črpalk in drugih naprav. 
Nekoliko težko je predpostavljati manjšo rabo električne energije 
ob elektrifikaciji mobilnosti in dekarbonizaciji ogrevanja, razen če je 
predvideno pomembno zmanjšanje obsega rabe energije v 
industriji. 

 
 

GIZ DEE 65 Za tretjim stavkom se doda nov stavek: 
»Scenariji kažejo na precejšnje povečanje konične moči, kar je posledica 
vključevanja novih virov in naprav v elektrodistribucijsko omrežje.« 

Besedilo EKS se v povezavi z električno energijo osredotoča 
predvsem na vprašanje obsega rabe energije, premalo pa na vsaj 
tako pomembno vprašanje razpoložljivosti moči. 
Analize kažejo na to, da bi se naj konična moč do leta 2030 več kot 
podvojila v primerjavi z letom 2015. 

NE Konica se bo morda res povečala, a ne povsod enako. To se podrobno 
rešuje na nivoji razvojnih načrtov. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

65 Splošna pripomba  
V tretjem stavku 65. odstavka je zapisano, da kažejo scenariji »na 
relativen padec porabe električne energije v letu 2030, kar je 
posledica ukrepov učinkovite rabe energije, kasneje pa se njena 
poraba glede na referenčni scenarij poveča«. 
 
Navedba o relativnem padcu rabe električne energije v letu 2030 je 
kar zanimiva, če se upošteva, da bi naj prav do tega leta imeli v 
državi približno 200 tisoč električnih in hibridnih vozil ter tudi veliko 
toplotnih črpalk in drugih naprav.  
 
Nekoliko težko je predpostavljati manjšo rabo električne energije 
ob elektrifikaciji mobilnosti in dekarbonizaciji ogrevanja, razen če je 
predvideno pomembno zmanjšanje obsega rabe energije v 
industriji. 
 

NE EKS v tej oceni povzema  oceno iz preračunanih scenarijev bilanc, ki 
kažejo tak trend. Sporočilo stavka je v dolgoročnem povečanju porabe 
električne energije. 
 

ELEKTRO 
MARIBOR 

65 Za tretjim stavkom se doda nov stavek: 
 
»Scenariji kažejo na precejšnje povečanje konične moči, kar je posledica 
vključevanja novih virov in naprav v elektrodistribucijsko omrežje.« 
 

 
Besedilo EKS se v povezavi z električno energijo osredotoča 
predvsem na vprašanje obsega rabe energije, premalo pa na vsaj 
tako pomembno vprašanje razpoložljivosti moči. 
 
Analize kažejo na to, da bi se naj konična moč do leta 2030 več kot 
podvojila v primerjavi z letom 2015. 
 

NE Konica se bo morda res povečala, a ne povsod enako. To se podrobno 
rešuje na nivoji razvojnih načrtov. 

GEN 
ENERGIJA 

67 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Da bi dosegli zastavljeni dolgoročni cilj 
nizkoogljične družbe, bo treba spremeniti 
strukturo proizvodnih virov in spodbujati 
učinkovito proizvodnjo elektrike iz OVE vseh 
nizkoogljičnih virov.« 

Ključni ukrep k nizkoogljični družbi je uporaba vseh 
nizkoogljičnih virov, saj le ti zmanjšujejo izpuste TGP. 
Predvsem je sporno planiranje intenzivno 
izkoriščanje OVE in uravnavanje nestanovitne 
proizvodnje iz OVE z zemeljskim plinom. 
V Nemčiji se je izkazalo, da povečanje deleža 
proizvodnje iz OVE z 4% na 27% ni prineslo 
zmanjšanje izpustov CO2 (Nemčija se je celo 
odpovedala ciljnem znižanju CO2 za leto 2020), pri 
čemer je porabila 300 milijard € in povečala 
obremenitve v EU električnem omrežju. 

NE EKS pravilno usmerja v spodbujanje OVE, pri čemer pa ni rečeno, da 
bodo spodbujani vsi nizkoogljični viri oziroma vsi  OVE viri. 

GEN 
ENERGIJA 

67 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Ocenjujemo, da 80% pokritost porabe s 
proizvodnjo v Sloveniji še ne bi ogrozila 
zanesljivosti oskrbe. Samozadostnost pri 
proizvodnji elektrike za Slovenijo ni nujno 

Varnost energetske oskrbe mora temeljiti na 
podrobnejši analizi moči in ne na analizi količine 
energije. Pri določanju stopnje sprejemljive uvozne 
odvisnosti je pomembna tudi struktura ostalih virov 
za proizvodnjo elektrike v Sloveniji in analiza moči v 

NE Analiza moči kaže na zelo veliko možnost uvoza elektrike. 20% uvoza 
električne energije je za Slovenijo  je daleč pod možnostmi. 
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potrebna, je pa dobrodošla, če je tudi 
ekonomsko upravičena.« 

regiji. 
Slovenija je zelo močno uvozno odvisna na ostalih 
segmentih energetike (tekoča goriva, zemeljski plin, 
…), zato je strateško pomembno, da vsaj vso 
potrebno električno energijo pridobimo iz domačih 
virov. 

GEN 
ENERGIJA 

68 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Nujna je sprememba strukture proizvodnih 
virov električne energije v smeri vseh 
nizkoogljičnih obnovljivih virov.« 

Ključni ukrep k nizkoogljični družbi je uporaba vseh 
nizkoogljičnih virov, saj le ti zmanjšujejo izpuste TGP. 

NE EKS usmerja predvsem v nujno povečanje obnovljivih virov; jedrska 
energija kot nizkoogljični vir pa v strukturi že zdaj predstavlja velik del. 

MUZEJ 
NOROSTI 

68 68) Rezultat večje energetske učinkovitosti bo zmanjšanje celotne 
porabe energije, pri čemer pa se bo predvidoma delež porabe 
električne energije povečeval. Predvideno je dolgoročno večanje 
porabe električne energije za ogrevanje in hlajenje ter za 
elektrifikacijo prometa, pričakovano pa je tudi povečanje njene porabe 
v industriji. Scenariji kažejo na relativen padec porabe električne 
energije v letu 2030, kar je posledica ukrepov učinkovite rabe 
energije, kasneje pa se njena poraba glede na referenčni scenarij 
poveča. 

ALI SE TUKAJ GOVORI O STALNI RASTI PORABE? ČE 
DA, POTEM NI MOGOČE GOVORITI O ZMANJŠANJU! 
TAKO KOT JE ZAPISANO, SE BERE ZAVAJAJOČE. 

NE 
 

Zapis je jasen. 
Električna energija predstavlja danes manjši del v celotni porabi končne 
energije. Delež električne energije se s časoma relativno in absolutno 
večal, za razliko od celotne poraba končne energije. 

GIZ DEE 69 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
»Večje enote so v omrežje priključene na višjem napetostnem nivoju, to pa 
nekoliko razbremeni tudi investicije v nizkonapetostno distribucijsko 
omrežje.« 

Večina virov, ki predstavlja skoraj 2/3 skupne moči distribucijskih 
virov, na primer na distribucijskem omrežju enega od EDP, je 
priključena na srednjenapetostno omrežje. To velja za elektrarne na 
biomaso, plinske elektrarne ter srednje in male hidroelektrarne. 
Izjemo predstavljajo le sončne elektrarne. Priključevanje na višje 
napetostne nivoje dejansko razbremenjuje nizkonapetostno 
omrežje. 

NE V besedilu EKS ni govora le o distribucijskem omrežju in o objektih, 
priključenih na distribucijsko omrežje. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

69 Drugi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Večje enote so v omrežje priključene na višjem napetostnem nivoju, to pa 
nekoliko razbremeni tudi investicije v nizkonapetostno distribucijsko 
omrežje.« 
 

 
Večina virov, ki predstavlja skoraj 2/3 skupne moči distribucijskih 
virov, na primer na distribucijskem omrežju enega od EDP, je 
priključena na srednjenapetostno omrežje. To velja za elektrarne na 
biomaso, plinske elektrarne ter srednje in male hidroelektrarne. 
Izjemo predstavljajo le sončne elektrarne.  
 
Priključevanje na višje napetostne nivoje dejansko razbremenjuje 
nizkonapetostno omrežje.  
 

NE V  besedilu  EKS ni govora le o distribucijskem omrežju in o objektih, 
priključenih na distribucijsko omrežje. 

GIZ DEE 70 Odstavek se dopolni tako, da glasi: 
»Nujno bo prilagajanje odjema in proizvodnje, pri čemer bodo pomembno 
vlogo imela napredna omrežja, sodobni tarifni sistemi in aktivni 
uporabniki.« 

Za prilagajanje odjema so enako pomembna napredna omrežja in 
napredni tarifni sistemi. 

NE EKS podaja jasne in zadostne usmeritve glede naprednih omrežij in 
aktivnih odjemalcev.  Pri sami izvedbi uvajanja naprednih omrežij in 
aktiviranja uporabnikov pa bo pomembno več dejavnikov, ne le 
sodoben tarifni sistem. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

70 Odstavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Nujno bo prilagajanje odjema in proizvodnje, pri čemer bodo pomembno 
vlogo imela napredna omrežja, sodobni tarifni sistemi in aktivni 
uporabniki.« 
 

 
Za prilagajanje odjema so enako pomembna napredna omrežja in 
napredni tarifni sistemi. 

NE EKS podaja jasne in zadostne usmeritve glede naprednih omrežij in 
aktivnih odjemalcev.  Pri sami izvedbi uvajanja naprednih omrežij in 
aktiviranja uporabnikov pa bo pomembno več dejavnikov, ne le 
sodoben tarifni sistem. 

PLAN B mreža 68,69,70,71 ? Namen teh štirih odstavkov ni povsem jasen, prav tako 
ne njihova umeščenost. Predstavljajo neke splošne 
ugotovitve, ki v takšni obliki ne sodijo v strateški 
dokument države. Predlagamo, da se na podlagi teh 
ugotovitev dopišejo ustrezne usmeritve in cilji, ki bodo 
vodile razvoj na teh področjih, da bi lahko maksimalno 
izkoristili potencial, ki nam je na voljo. 

NE Zapis  jasno poudarja oziorma izpostavlja pričakovana stanja tes s tem 
usmerja tudi razvoj omrežnih sistemov. 

GEN 72 Stavek se spremeni, in sicer: Ključni ukrep k nizkoogljični družbi je uporaba vseh NE EKS opozarja na spremembo  pri pričakovanem deležu premogovnih 
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ENERGIJA »Doslej so prilagajanje proizvodnje v veliki 
meri zagotavljale premogovne in hidro elektrarne, z večjim deležem OVE 
pa bodo to 
vlogo prevzele razpoložljive in nove 
akumulacijske hidroelektrarne, 
hidroelektrarne s črpalno akumulacijo in 
plinske elektrarne, če z OVE viri 
nadomeščamo ostale fosilne vire.« 

nizkoogljičnih virov, saj le ti zmanjšujejo izpuste TGP. Uporaba 
zemeljskega plina za prilagajanje 
proizvodnji bo uspešno, če bomo z OVE viri 
nadomestili ostale fosilne vire. 
Nadomeščanje ostalih nizkoogljičnih virov z OVE viri, 
in prilagajanje proizvodnje s plinom bo povzročilo 
večje izpuste TGP in posledično večjo stroškovno 
obremenitev končnega odjemalca zaradi kuponov 
ETS. 

elektrarn  pri prilagajanju. 

PLAN B mreža 74 Zadnji stavek odstavka se črta: »Predvidena je nadaljnja 
uporaba že zgrajenih plinovodnih omrežij na 
območjih zgoščenih poselitev, dolgoročno predvsem 
v povezavi z metanom, pridobljenim na obnovljiv 
način.« 

Trenutna plinska infrastruktura za večkrat presega 
potencialne kapacitete plinov iz OVE, zato je iluzorno 
pričakovati, da bi ta infrastruktura omogočala finančno 
učinkovito rabo v primeru, da se bo po njej prenašal zgolj 
plin iz OVE. Ker bo njena raba stroškovno neučinkovita, 
takšna infrastruktura, sploh pa njeno širjenje, ne 
predstavlja konkurenčne opcije. Zemeljski plin in UTP kot 
fosilna vira dolgoročno nimata mesta v energetski 
mešanici države., zato je gradnja plinske infrastrukture 
nesmotrna, tako za lastnike oz. upravljavce tega omrežja, 
kot končne uporabnike. 

NE Govora je o že obstoječi infrastrukturi, ki jo je smiselno uporabiti, če to 
prinese korist v smeri  oziorma na poti k zastavljenim ciljem. 
Dikcija odpira možnost uporabe ali »souporabe« plinske infrastrukture. 
Pričakovati je, da se bo uporabljala mešanica fosilnega in OVE plina. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

74 Prvi stavek se dopolni tako, da glasi. 
 
»Vsi sistemi daljinskega ogrevanja bodo morali biti energetsko učinkoviti in 
v največji možni meri vključevati lokalno oziroma odvečno toploto, tudi iz 
OVE.« 
 

 
Redakcijska dopolnitev.  

NE EKS v tem primeru naslavlja odvečno toploto, saj bo za primeren 
osnovni vir poskrbel sam distributer ali s proizvodnjo ali z nakupom. 

DPRS 72 »... z večjim deležem OVE pa bodo to vlogo prevzele razpoložljive in nove 
akumulacije 

Ta dikcija je nesprejemljiva ob vseh zgoraj navedenih dejstvih! 
Hidroelektrarne imajo prevelik negativen vpliv!!!, zaradi tega je za 
vsak poseg potrebno uporabiti izjemo po Vodni direktivi, v primerih 
območij Natura 2000 pa prevlado drugega javnega interesa nad 
javnim interesom ohranjanja narave po HD. V obeh postopkih je 
potrebno dokazati in izkazati zahteve/ pogoje. Prevlada in/ ali 
izjema se ne more kar podeliti!, potrebno jih je izkazati in dokazati. 

NE HE, ki so okoljsko sprejemljive, bodo pač morale prevzeti del nalog 
sedanjih fosilnih virov. EKS v tem primeru naslavlja prilagajanje 
proizvodnje, saj bo z manjšim deležem fosilnih virov tehnično to pač 
potrebno zagotoviti z vsemi ostalimi možnostmi. 

MOJA MURA 72 »... z večjim deležem OVE pa bodo to vlogo prevzele razpoložljive in nove 
akumulacije 

Ta dikcija je nesprejemljiva ob vseh zgoraj navedenih dejstvih! 
Hidroelektrarne imajo prevelik negativen vpliv!!!, zaradi tega je za 
vsak poseg potrebno uporabiti izjemo po Vodni direktivi, v primerih 
območij Natura 2000 pa prevlado drugega javnega interesa nad 
javnim interesom ohranjanja narave po HD. V obeh postopkih je 
potrebno dokazati in izkazati zahteve/ pogoje. Prevlada in/ ali 
izjema se ne more kar podeliti!, potrebno jih je izkazati in dokazati. 
  

NE HE, ki so okoljsko sprejemljive, bodo pač morale prevzeti del nalog 
sedanjih fosilnih virov. EKS v tem primeru naslavlja prilagajanje 
proizvodnje, saj bo z manjšim deležem fosilnih virov tehnično to pač 
potrebno zagotoviti z vsemi ostalimi možnostmi. 

ELEKTRO 
MARIBOR 

78 Prvi stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Življenjski standard državljanov Slovenje, konkurenčnost našega 
gospodarstva in naš razvoj bodo v veliki meri odvisni tudi od naše 
sposobnosti zagotavljanja zanesljive, trajnostne, sprejemljive in 
konkurenčne oskrbe z energijo in energetskimi storitvami.« 
 

 
Sprejemljivost oskrbe z energijo in energetskimi storitvami je zelo 
pomembna zlasti za prebivalstvo. 
 
Ob navedbah o cenah je ponovno potrebno poudariti pomen 
učinkovitosti dejavnosti. 

NE Slovenija je del evropskega trga z energijo in država ne določa cene 
energije kot take, da bi lahko umetno regulirala njeno ceno. 
 
Politična ocena pa bo, kako se bo v prihodnje dodatno financiralo 
ukrepe v smeri dolgoročnih ciljev: koliko z dodatnimi  neposrednimi 
obremenitvami odjemalca  in koliko s posrednimi obremenitvami preko 
državnega proračuna. Konkretno financiranje ukrepov je del akcijskih 
načrtov oziroma NEPN in bo tam tudi opredeljeno. 

GEN 
ENERGIJA 

80 Stavek se spremeni, in sicer: 
»Ključno je opiranje Opiranje zgolj na vse 
nizkoogljične energetske vire ne bo dovolj, 
hkrati pa moramo zagotoviti moramo tudi 
karseda učinkovito proizvodnjo, distribucijo 

Ključni ukrep k nizkoogljični družbi je uporaba vseh 
nizkoogljičnih virov, saj le ti zmanjšujejo izpuste TGP. 

NE Dikcija je ustrezna glede na usmeritve in cilje EKS. 



 

38 

 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ŠT. 
ODSTAVKA 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

in rabo energije.« 

GIZ DEE 80 Tretji stavek se dopolni tako, da glasi: 
»Opiranje zgolj na nizkoogljične energetske vire ne bo dovolj, zagotoviti 
moramo tudi karseda učinkovito proizvodnjo, prenos, distribucijo in rabo 
energije, da bodo zagotovljeni pozitivni učinki tako na zdravje in okolje, 
kot tudi na konkurenčnost in zanesljivost oskrbe, gospodarsko rast in 
zaposlovanje.« 

Pomembno je zagotoviti učinkovitost celotnega procesa, torej 
proizvodnje, prenosa, distribucije in končne rabe. 
V besedilu je ponovno izpuščen zelo pomemben vpliv in sicer na 
zdravje. 

DELNO EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo rabo 
energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

ELEKTRO 
MARIBOR 

80 Tretji stavek se dopolni tako, da glasi: 
 
»Opiranje zgolj na nizkoogljične energetske vire ne bo dovolj, zagotoviti 
moramo tudi karseda učinkovito proizvodnjo, prenos, distribucijo in rabo 
energije, da bodo zagotovljeni pozitivni učinki tako na zdravje in okolje, 
kot tudi na konkurenčnost in zanesljivost oskrbe, gospodarsko rast in 
zaposlovanje.« 
 

 
 
Pomembno je zagotoviti učinkovitost celotnega procesa, torej 
proizvodnje, prenosa, distribucije in končne rabe.  
 
V besedilu je ponovno izpuščen zelo pomemben vpliv in sicer na 
zdravje. 

DELNO EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo rabo 
energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

MUZEJ 
NOROSTI 

78 83) Življenjski standard državljanov Slovenije, konkurenčnost našega 
gospodarstva in naš razvoj bodo v veliki meri odvisni od naše 
sposobnosti zagotavljanja zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe 
z energijo. Pri uresničevanju življenjskega standarda pa je treba 
brezpogojno upoštevati tudi kakovost življenjsjega prostora vseh 
državljanov ter prednostno ohranjanje pogojev za tiste panoge 
(gospodarske in kmetijske), ki ne tvegajo poslabšanja pogojev zdravega 
življenjskega okolja. 

Življenjski standard mora vključevati kakovost življenjskega 
prostora vseh državljanov. Nerazumno in nesprejemljivo je, 
da bi se na račun npr. pametnih mest poslabšali pogoji okolij 
izven pametnih mest, saj bi to pomenilo poslabšanje pogojev 
enih državljanov na račun privilegijev drugih. 
Prav tako je potrebno skrbeti za neposlabšanje 
pogojev za razvoj tistih panog (gospodarskih in 
kmetijskih), ki so po svojem bistvu že trajnostno 
naravnane in ne tvegajo poslabšanja življenjskega 
prostora človeka in drugih vrst. 

DELNO EKS na več mestih opozarja in usmerja v okoljsko sprejemljivo rabo 
energije (odstavki : 3, 4, 20, 24, 46 in poglavje 7). 

 


