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PREGLED ODGOVOROV NA PRIPOMBE NA OKOLJSKO POROČILO ZA ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE (EKS)   -  Ljubljana, 21. 3. 2018 
 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ODSTAVEK 
STRAN 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

ZEG EKS , 7. 
POGLAVJE 

 UKREPE  ZA  ZMANJŠANJE  VPLIVOV  NA  OKOLJE (7.0) 
   doda nova alineja :  
 

- Zmanjšati vpliv neionizirnega (elektromagnetnega) in 
ionizirnega sevanja na ljudi  

- Ukrep : uvedba previdnostnega načela in kabliranje 
visokonapetostnih daljnovodov v urbanih naseljih   

 

Elektrika bo v prihodnje imela še pomembnejšo vlogo v energetski oskrbi. Uporaba 
elektrike kot ene izmed možnih oblik energije omogoča večjo racionalnost  in 
učinkovitost rabe energije. Prenos električne energije po Sloveniji povzroča ta čas 
največ nezadovoljstva med  ljudmi. Preko dvajset Civilnih iniciativ in društev stalno 
opozarja na problem umeščanja  visokonapetostih DV (400,220,110 kV)  v prostor. 
(Cirkovci-Pince, Krško - Beričevo, Beričevo - Divača, Renče, Črnomelj itd). 
Slovenija ( ELES in druga elektro podjetja) bo morala slediti razvitemu delu EU in v 
zemljo  »KABLIRATI« električna omrežja 110,220 in 400 kV v urbanih naseljih (npr. 
DV  v  trasi Vižmarje-Brod )  .  
ZEG zahteva od pristojnih ministrstev ( MOP)  , da se še pred sprejetjem  EKS   
pripravi in sprejme novela zakonodaje o EMS (uredbi iz leta 1996) , opravi 
kadrovska reorganizacija  institucij in služb nadzora  nad  neionizirnimi  in 
ionizirnimi  sevanji  ter uvede - uveljavi  pravilo »previdnostnega načela« oz. 
oddaljenosti sevalnih objektov od  ljudi  (1. /cona varovanja – šole, bolnice, vrtci, 
…). 
 
V ZEG-u želimo in upamo, da bo slovenska strokovna in politična javnost uspela 
doseči čimprejšnje dogovore in skupne zaveze ( NPVO )  za  zeleno  prihodnost  
Slovenije.    

DELNO 
 
upoštevano v 
dopolnitvi 
poglavja 6.2.6.4 
OP za EKS 

V OP za EKS so ocenjeni vplivi novih posegov v okolje zaradi 
izvajanja ukrepov iz EKS za obdobje 2020-2030. 
Iz EKS izhaja, da trenutno ni videti potreb po novih čezmejnih 
daljnovodih razen tistih, ki se trenutno že umeščajo v prostor. 
Zaradi predvidene usmeritve ukrepov EKS v razpršene obnovljive 
vire električne energije pa bodo potrebni v obdobju 2020-2030 
večji posegi v obstoječe distribucijsko omrežje, zato je v 
dopolnitvi OP poudarjeno podzemno kabliranje daljnovodov 
predvsem na urbaniziranih območjih. 
 
Zahteve po reorganizaciji ministrstev in obnova obstoječega 
elektroenergetskega omrežja zaradi upoštevanja 
»previdnostnega načela« pa presegajo okvir tega okoljskega 
poročila.    

PLINOVODI 5  Predlagamo črtanje navedbe: 
"…EKS ugotavlja, da Slovenija že izpolnjuje vsa merila EU v zvezi 
diverzifikacijo virov energije in povezavo slovenskega energetskega 
sistema s sistemi sosednjih držav." 

Te trditve ni mogoče najti v razgrnjenem osnutku EKS. NE Ne gre za trditve iz EKS temveč za ukrepe iz EKS, ki se ne 
nanašajo na spremembe v zvezi z diverzifikacijo virov energije ali 
povezavo slovenskega energetskega sistema s sistemi sosednjih 
državi. Tudi iz meril predloga 
Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta 
o upravljanju energetske unije izhaja, da Slovenija trenutno 
izpolnjuje vse pogoje v zvezi z razsežnostjo »energetska 
zanesljivost« kot v zvezi z razsežnostjo »notranji trg energije«. 

PLINOVODI 5 Namesto sedanjega besedila: 
"Z EKS za obdobje 2020-2030 torej ni predvidenih posegov v okolje 
zaradi potreb po novih čezmejnih povezavah energetske 
infrastrukture." 
predlagamo naslednje besedilo: 
"EKS ugotavlja, da bo potrebno zagotoviti zadostno oskrbo z 
energetskimi viri in zadostno zmogljivost ter razpršenost dobavnih 
poti, kar po potrebi pomeni tudi  gradnjo dodatnih čezmejnih 
povezav med prenosnimi energetskimi sistemi." 
 

Sedanje trditve ni mogoče najti v razgrnjenem osnutku EKS. 
 
Potrebno je tudi ustrezno prilagoditi besedilo celega zadnjega odstavka na strani 5. 
Navedeni citirani dokumenti namreč govorijo o minimalnih zahtevah. Ni pa 
potrebno, da je Republika Slovenija zadovoljna z minimalnimi zahtevami pri 
vprašanjih zanesljivosti oskrbe. Kot je razvidno iz EKS, je RS bolj ambiciozna. 

DELNO Besedilo OP za EKS je popravljeno na način, da iz EKS ne izhaja, 
da bi imela Slovenija trenutno potrebe po čezmejnih povezavah 
energetske infrastrukture, lahko pa se bi te potrebe izkazale 
kasneje, tudi v obdobju 2020-2030. 
Poudariti je treba, da Slovenija izpolnjuje vsa merila iz predloga 
novega EU podnebno-energetskega zakonodajnega svežnja, v 
zvezi z oskrbo s plinom pa tudi zahteve glede energetske 
zanesljivosti iz Uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o ukrepih 
za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom. 
Posegi v okolje zaradi čezmejnih povezav energetske 
infrastrukture so glede vplivov na okolje večinoma zelo škodljivi 
oziroma mestoma tudi uničujoči. Izvedba posegov v okolje zaradi 
zadovoljevanja minimalnih zahtev po energetski zanesljivosti v 
skladu z EU zakonodajo je vsekakor v javnem interesu. Pri 
izvajanju bolj ambiciozne energetske zanesljivosti oskrbe 
Slovenije pa je treba tehtati javne koristi okolja s koristmi te bolj 
ambiciozne zanesljivosti energetske oskrbe.  

Elektro 
Maribor 

22 Besedilo drugega odstavka razdelka z naslovom Energetska omrežja 
se spremeni tako, da glasi: 
 
»Napredna omrežja bodo omogočala aktivno vlogo uporabnikov in 
razvoj naprednih stavb, skupnosti in mest. Glede na predvidno 
intenzivno uvajanje manjših, razpršenih in bolj nepredvidljivih OVE 
ter rast rabe toplotnih črpalk in e-mobilnosti, z implementacijo 
novih tehnologij in ponudbo storitev za aktivnega odjemalca bo z 

Besedilo poglavja 6.1.3 z naslovom Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov 
in storitev povzema vsebino besedila za javno obravnavo decembrske verzije 
Energetskega koncepta Slovenije (objavljeno 1.12.2017). 
 
Februarska verzija besedila za javno obravnavo EKS ob okoljskem poročilu 
(objavljena 1.2.2018) je drugačna.  
 
Besedilo drugega odstavka je potrebno uskladiti z aktualnim besedilom javno 

DA  Poglavju 6.1.3 je besedilo drugega odstavka razdelka z naslovom 
Energetska omrežja ustrezno spremenjeno. 



 

2 

 

PRIPOMBO-
DAJALEC 

ODSTAVEK 
STRAN 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

vidika zagotavljanja zanesljivosti oskrbe posebej izpostavljen 
električni energetski sistem.« 

razgrnjenega EKS. 
 

Elektro 
Maribor 

48 V poglavju 6.2.6.4 Izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju se 
prvi stavek besedila dopolni tako, da glasi:  
 
»V Sloveniji se za prenos električne energije uporabljajo daljnovodi 
napetosti 400 kV, 220 kV in 110 kV, za distribucijo električne 
energije pa se uporabljajo daljnovodi napetosti 400 kV, 220 kV, 110 
kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV, 1 kV in 0,4 kV.« 

Besedilo omenjenega poglavja je potrebno uskladiti z Energetskim zakonom EZ-1.  
 
Zakon v 35. členu določa elektroenergetske dejavnosti in opredeljuje, da obsega 
prenosni sistem elemente na 400 kV, 220 kV in 110 kV ravni, distribucijski sistem pa 
elemente na 110 kV ravni in na ravneh, nižjih od 110 kV. 
 
Prenosno omrežje tako obratuje na napetostnih nivojih 400 kV, 220 kV in 110 kV, 
distribucijsko omrežje pa obratuje na napetostnih nivojih 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 
kV, 1 kV in 0,4 kV. 

DA V poglavju 6.2.6.4 »Izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju« 
je prvi stavek besedila spremenjen. 

HSE III, 27 Predlagamo spremembo 2. alineje 2. točke v poglavju »Splošni 
omilitveni ukrepi za doseganje cilja smotrne in učinkovite rabe 
naravnih virov«, kot sledi: 
 
- izogibati se umeščanju objektov za izkoriščanje hidroenergije na 
poplavnih in vodovarstvenih območjih ter na območjih kopalnih 
voda, 

Omenjena alineja navaja oz. usmerja, da se naj pri umeščanju hidroelektrarn v 
prostor med drugim izogiba poplavnim območjem. Hidroelektrarne izkoriščajo 
vodni potencial ,njihova naloga je tudi reševanje poplavne ogroženosti območja. 
Sodobni koncepti  načrtovanja HE upoštevajo načelo več namenskosti, torej poleg 
proizvodnje električne energije tudi druge vloge HE, kot so reševanje poplavne 
ogroženosti, razvoj turizma, ribištva, ohranjanje kulturne dediščine, itd. Kot primer 
lahko navedemo HE na spodnji Savi, kjer se je ob izgradnji HE  izvedlo tudi poplavno 
zaščito tega območja oz. se je pri izgradnji HE upoštevalo tudi dejstvo, da se morajo 
ohranjati tudi retenzijske površine. Zapis zato ni ustrezen in predlagamo izbris 
besedila, ki se nanaša na poplavna območja. 
 
Prav tako besedilo osnutka Energetskega koncepta Slovenije (besedilo za javno 
obravnavo; februar 2018) v 52. odstavku »Vodna energija« v drugem stavku določa: 
 
»Njena izraba ima ob primernem umeščanju v okolje tudi druge pozitivne učinke, 
kot so zaščita pred poplavami ob visokih vodah in reguliranje vodnega toka za 
namen obdelovanja kmetijskih zemljišč in nenazadnje za zagotavljanje pitne vode.« 

NE   Skladu z besedilom OP za EKS umeščanje objektov za 
izkoriščanje hidroenergije na poplavnih območjih ni 
prepovedano, v javnem interesu varstva okolja pa je vsekakor, da 
se ohranjajo naravne retenzijske površine. 
 
Če gre na poplavnem območju za ogrožanje ljudi in njihovega 
premoženja se izvajajo ukrepi poplavne zaščite, sicer pa ne. 
Ukrepi varstva pred poplavami pa se izvajajo na način, da se na 
tem območju ohranjajo naravne retenzijske površine v največjem 
možnem obsegu. 
 
Gradnjo hidroelektrarn praviloma ne moremo upravičiti zaradi 
varstva pred poplavami, če pa se hidroelektrarna že umešča v 
vodno okolje na poplavnem območju, pa je prav, da se ob njeni 
gradnji na njenem vplivnem območju zagotovi tudi zaščita pred 
poplavami, v kolikor je to potrebno. 

HSE III, 34 Komentar se nanaša na drugo točko v poglavju »Splošni omilitveni 
ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja oziroma zagotavljanja 
dobrega ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda«: 
 
»pri umeščanju novih HE v vodno okolje je treba pripraviti celovito 
oceno vplivov na stanje voda ter opredeliti učinkovite omilitvene 
ukrepe. Če iz celovite ocene vplivov na stanje voda izhaja, da se z 
omilitvenimi ukrepi ne more preprečiti poslabšanja ekološkega 
stanja voda, mora umestitev hidroelektrarne v vodno okolje 
vzdržati presojo vplivov na vode glede na merila o prevladi javne 
koristi proizvodnje električne energije iz OVE nad koristjo 
ohranjanja ekološkega stanja voda;« 
 

Iz označenega odebeljenega dela lahko sklepamo, da bodo vse nove HE v primeru, 
da se z omilitvenimi ukrepi ne more preprečiti poslabšanja ekološkega stanja voda, 
v prostor umeščene  po postopku o prevladi javne koristi proizvodnje EE iz OVE nad 
koristjo ohranjanja ekološkega stanja voda.  
 
Kot pojasnjujemo v nadaljevanju, takšno razumevanje ni ustrezno, zapisane 
zahteve pa je treba omiliti.  
 
V slovenski zakonodaji oblike omilitvenih ukrepov zakonsko niso določene 
primeroma, ampak s kriterijem – omilitev vplivov izvedbe plana ali posega do te 
mere, da postanejo sprejemljivi. Uredba o okoljskem poročilu navaja, da so 
omilitveni vsi ukrepi za preprečitev, omilitev in čim popolnejšo odpravo posledic 
kakršnihkoli pomembnih, bistvenih ali uničujočih vplivov plana ali posega na okolje, 
ohranjanje narave, varstvo človekovega zdravja in kulturne dediščine.  
 
Prav tako postopek celovite presoje vplivov na okolje ne predvideva postopka 
prevlade druge javne koristi; ta je na podlagi implementacije Direktive o habitatih 
možen samo v okviru presoje sprejemljivosti na varovana območja. 
 
Predlagamo, da se pri umeščanju novih HE v vodno okolje upošteva najširši nabor 
vseh potencialnih omilitvenih ukrepov (vključno z vzpostavitvijo nadomestnega 
habitata, idr.) in se tako doseže še sprejemljivo  poslabšanje ekološkega stanja 
voda ter zagotovi ustrezno sprejemljivost vpliva HE, saj je uporaba postopka 
prevlade javne koristi proizvodnje električne energije iz OVE nad koristjo 
ohranjanja ekološkega stanja voda skrajni ukrep. 
Zakon o ohranjanju narave (ZON) določa omilitvene in izravnalne ukrepe, s katerimi 

NE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

V OP za EKS je jasen poudarek na dejstvu, da za vse nove objekte 
v vodnem okolju in ne samo za nove HE velja, da so v primeru, ko 
se z omilitvenimi ukrepi ne more preprečiti poslabšanja 
ekološkega stanja voda, v vodno okolje umeščeni po postopku o 
prevladi javne koristi takega umeščanja nad koristjo ohranjanja 
ekološkega stanja voda.  
 
Zahteva po tehtanju druge javne kosti nad koristijo izhajajo iz 
Krovne vodne Direktive (člen 4.7) in so v celoti prenesene v 
slovenski pravni red. 
 
V skladu z EU zakonodajo in v skladu s slovenskimi predpisi je 
treba ugotavljati javno korist proizvodnje obnovljive elektrike za 
vsako hidroelektrarno posebej.  
 
Države členice ne morejo določiti prevlade javne koristi 
proizvodnje elektrike v hidroelektrarnah s splošnimi predpisi ali s 
strateškimi dokumenti, kot je obravnavani EKS, lahko pa zaradi 
manjših administrativnih ovir vnaprej določijo vodna območja, na 
katerih je umestitev hidroelektrarn manj uničujoča za vodno 
okolje, pri čemer pa je treba upoštevati tudi omejitve, ki izhajajo 
iz predpisov na področju varstva narave. 
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se omili plan oz. poseg v naravo ali njegove posledice oziroma nadomesti 
predvidena ali povzročena okrnitev narave.  
 
ZON (102. člen) določa, da so izravnalni ukrepi dejavnosti, posegi ali ravnanja s 
katerimi se nadomesti predvidena ali povzročena okrnitev narave.  
 
Omilitveni ukrepi so posegi ali ravnanja, s katerimi se omili izvajanje posega v 
naravo ali njegove posledice. Njihov cilj je čim bolj zmanjšati ali celo odpraviti 
negativne vplive, ki se lahko pokažejo pri izvajanju posega ali dejavnosti.  
 
Oblika izravnalnega ukrepa oziroma omilitvenega ukrepa, s katerim bo nosilec 
posega omilil ali nadomestil posledice posega, se določi na podlagi 
naravovarstvenih smernic, glede na predvideno ali povzročeno okrnitev narave ter 
možnosti njene nadomestitve. Pri izboru ukrepa ima prednost vzpostavitev 
nadomestnega območja, ki ima enake naravovarstvene značilnosti.  
 
Izravnalni ukrepi se lahko predpišejo, kadar je okrnitev narave že povzročena - vtem 
primeru mora izvajalec posega nemudoma odpraviti škodljive posledice izvedbe 
posega ali dejavnosti, in če to ni možno, ministrstvo, pristojno za okolje, 
povzročitelju škode odredi izravnalni ukrep (ZON, 103. člen). 
 
Prav tako se lahko izravnalni ukrep predpiše v primeru, kadar se predvideva, da bo 
uresničitev plana oz. posega povzročila škodo v naravi. Vedno se namreč negativnih 
vplivov posega ne da omiliti in njihov vpliv je še vedno bistven. V takem primeru je 
treba predpisati izravnalne ukrepe, ki bodo predvideno škodo nadomestili. 

Prav tako je treba poudariti, da: 
 
- izravnalni ukrepi po predpisih o ohranjanju narave ne štejejo za 
omilitvene ukrepe,  
- zaradi ohranjanja ekološkega stanja voda v skladu s Krovno 
vodno direktivo ni predvidena izvedba izravnalnih ukrepov, in 
- se prevlada javne koristi proizvodnje električne energije v 
hidroelektrarnah v skladu s Krovno vodo direktivo izvede brez 
zahtev po izvedbi izravnalnih ukrepov (v nasprotju z zahtevo po 
izvedbi izravnalnih ukrepov po predpisih, ki urejajo varstvo 
habitatov).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HSE IV Predlagamo spremembo tretjega odstavka v poglavju »Splošni 
omilitveni ukrepi za doseganje ciljev (5) Zagotoviti povezanost 
populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) in (6) Ohraniti 
celovitost območij z naravovarstvenim statusom z ohranitvijo 
lastnosti in procesov, zaradi katerih so varovana«, kot sledi: 
 
»V primeru, da bodo za zmanjšanje posledic potrebna 
nadomeščanja naravnih habitatov, bodo vplivi bistveni. V tem 
primeru bo treba nadomestne habitate opredeliti kot izravnalne 
ukrepe v smislu 6(4) člena Direktive o habitatih, če bodo izpolnjeni 
pogoji za izpeljavo postopka prevlade druge javne koristi. V 
postopku prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja 
narave je po ugotovitvi, da naravi manj škodljive alternativne 
rešitve ne obstajajo, treba dokazati prevlado javne koristi izgradnje 
HE nad javno koristjo ohranjanja narave. V primeru, ko se druga 
javna korist ne nanaša neposredno na zdravje ljudi in javno varnost 
oz. nima koristnih posledic bistvenega pomena za okolje in so na 
območju prisotne prednostne vrste ali habitatni tipi, je treba 
pridobiti predhodno mnenje Evropske komisije. Postopek prevlade 
se izvede pod pogojem, da je možna izvedba ustreznih izravnalnih 
ukrepov, ki v primeru območij Natura 2000 predstavljajo 
nadomestitev uničenega habitata oz. habitatnega tipa z enako 
vsebino in obsegom, ki bo zagotavljal celovito usklajenost in 
povezanost omrežja Natura 2000.« 

V omenjenem odstavku je zapisan postopek izpeljave prevlade druge javne koristi 
nad javno koristjo ohranjanja narave, kjer se uporablja člen 6(4) Direktive o 
habitatih. V nadaljevanju tega odstavka je opisan postopek, ki ne povzema 
dejanskega zapisa postopka, ki je skladen z določbami člena 6(4) Direktive o 
habitatih  oz. je zapisana v 101.c členu Zakona o ohranjanju narave, ampak zapis po 
svoje interpretira izpeljavo postopka prevlade druge javne koristi. 
 
Zato predlagamo črtanje drugega dela tega odstavka. Postopek prevlade druge 
javne koristi naj se izvede v skladu s  členom 6(4) Direktive o habitatih. 

NE  V Okoljskem poročilu so določbe člena 6(4) Direktive o habitatih 
in 101. C člena ZON povsem pravilno interpretirane. 

HSE V, 42 Predlagamo črtanje označenega dela vsebine poglavja »Usmeritev 
za doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti poplavni nevarnosti 
zaradi velikih HE«, kot sledi: 
 

Omenjen zapis je strokovno neutemeljen in  zapisan na način, da HE povečujejo 
poplavno ogroženost, kar ne drži.  
 
Karte poplavne nevarnosti za obstoječe in tudi za bodoče stanje se morajo izdelati 

NE Pripomba se ne upošteva. OP za EKS povsem upravičeno navaja 
tveganje za nastanek poplavne ogroženosti zaradi napak pri 
obratovanju hidroelektrarn. Ne gre za »ekstremni primer 
napačnega obratovanja pri avtomatsko vodenih hidro 
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»- pri umeščanju posamezne HE v prostor je treba oceniti obstoječo 
poplavno ogroženost na vplivnem območju in izdelati oceno 
tveganja za nastanek poplave zaradi morebitnega neustreznega 
obratovanja HE, kot je na primer dogodek sočasnega praznjenja 
zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na 
vodotoku, in tveganja za nastanek poplave zaradi porušitve 
pregrade.« 
 

pri vsaki HE, saj je pri novih HE podan pogoj, da ne smejo poslabšati poplavne 
ogroženosti. Trditev, da HE poslabšujejo poplavno varnost, zato ni pravilna in je  
zavajajoča. Navajanje ekstremnega primera napačnega obratovanja pri avtomatsko 
vodenih HE (ki imajo predpisan režim delovanja tako pri normalnih vodah kot tudi 
pri visokih vodah) ali porušitev pregrade ne more biti podlaga za trditve, da HE 
poslabšujejo poplavno varnost. Če bi se to res obravnavalo, bi morali tovrstne 
primere ogroženosti zaradi nenavadnih in v praksi praktično nemogočih pojavov  
obravnavati tudi v primeru drugih energetskih in tudi ostalih objektov (npr. 
eksplozijo v NE, da propeler vetrnic odleti v stanovanjski ali javni objekt,… ). 
 
Za vse nove HE, ki se jih načrtuje se izdeluje študija, kaj se zgodi pri porušitvi 
pregrade. 
 
Zato predlagamo črtanje označenega dela zapisa tako na tem mestu, kot tudi v 
nadaljnjih zapisih v dokumentu.  
 
Prav tako je zapis v nasprotju z zapisi v  drugih delih tega OP in osnutka EKS, kjer je 
zapisano, da imajo HE pozitivne učinke, ker se ureja zaščita pred poplavami (stran 
20 – vodna energija). 
 
Glej tudi utemeljitev pri III in 23.  

elektrarnah« ampak za dejstvo, da tveganje za tovrsten nastanek 
poplavne ogroženosti obstaja in da vpliv na prebivalstvo in 
njihovo premoženje (dokazljivo) ni nepomemben. 

HSE 17 Predlagamo črtanje dela besedila zadnje alineje, kot sledi: 
 
»- za tiste cilje EKS, za katere je treba izvajati ukrepe nove gradnje, 
obstoji precejšna verjetnost negativnih vplivov na okolje predvsem 
z vidika vplivov na habitate, obstoječe stanje vodnega okolja ter 
zdravja ljudi (onesnaženost zraka, poplavna nevarnost), katerih 
posledice pa se lahko prepreči ali zmanjša z izvajanjem ustreznih 
omilitvenih ukrepov.« 

V zapisu za nove  gradnje je opredeljeno, da obstoji precejšnja verjetnost 
negativnih vplivov na okolje med drugim tudi na zdravje ljudi, vezano na poplavno 
nevarnost.  
 
Kot smo navedli že v predhodnih komentarjih na navedbe glede povečanja 
poplavne ogroženosti zaradi gradnje novih HE (stran III in V) tudi na tem mestu 
nasprotujemo tovrstnim ocenam in navedbam, ker niso strokovno utemeljene. 

NE Tveganje za poplavno ogroženost je dejstvo v povezavi z 
obratovanjem HE in ga ni mogoče spregledati. 

HSE 24 Komentar se nanaša na označen del besedila v zadnjem stavku v 
poglavju »VETRNA ENERGIJA«: 
 
»Za vsako stojišče vetrnice je potrebna vzpostavitev očiščenega 
platoja v površini 20 x 40 m, zaradi česar bo prišlo tudi do izgub 
gozdnih  površin.« 
 

V omenjenem odstavku se neprimerno izpostavlja, da bo zaradi vzpostavitve 
očiščenja platoja v površini 20X40 m prišlo do izgub gozdnih površin. 

DA Pripomba se upošteva, plato za stojišče vetrnice skupaj z 
dovoznimi cestami poveča nastanek erozije tal, izguba gozdnih 
površin pa je manj pomembna. 

HSE 25 Predlagamo črtanje zadnjega stavka v prvem odstavku  poglavja 
»VODNA ENERGIJA«, kot sledi: 
 
»V primeru umeščanja objektov in spremljajoče infrastrukture izven 
naseljenih območji, se bo večala tudi fragmentacija kmetijskih in 
gozdnih zemljišč.« 

V prvem odstavku je podan zapis, da se bo zaradi umeščanja objektov in 
spremljajoče infrastrukture izven naseljenih območij večala fragmentacija 
kmetijskih in gozdnih zemljišč. 
 
 Zapis ni ustrezen, saj prav nasprotno ugotavljamo, da so se v sklopu gradnje HE 
parcele vedno združevale in urejale na način, ki je bil skladen z usmeritvami 
kmetijstva in je le doprinesel k boljšemu stanju. Predlagamo črtanje tega zapisa. 

NE Umeščanje objektov hidroelektrarne in spremljajoče 
infrastrukture (ceste, električno omrežje) v okolje praviloma 
povzroča fragmentacijo kmetijskih in gozdnih zemljišč, vpliv te 
fragmentacije pa je sicer lahko zanemarljiv, ker je na lokaciji 
hidroelektrarne že obstoječa infrastruktura ali pa, ker so se 
izvedli omilitveni ukrepi v skladu z usmeritvami pristojnih 
organov z namenom, da se obstoječe stanje izboljša. 

HSE 25 Predlagamo črtanje zadnjega stavka v drugem odstavku  poglavja 
»VODNA ENERGIJA«, kot sledi: 
 
»Poleg neposrednega vpliva zaradi izgube zemljišč, lahko 
hidroelektrarne na zemljišča negativno vplivajo tudi zaradi 
spremembe gladine podzemne vode, ki jo povzročajo zajezitve, kar 
lahko privede do spremembe kakovosti zemljišč zaradi 
zamočvirjenja ali izsuševanja.« 

V drugem odstavku je zapisano, da zaradi HE lahko pride do spremembe kakovosti 
zemljišč zaradi zamočvirjenja ali izsuševanja – omenjen zapis je prav tako brez 
strokovne osnove, zato predlagamo črtanje tega zapisa. 

NE Navedba iz OP za EKS je strokovno utemeljena. 

HSE 34 Komentar se nanaša na 2. točko »Splošni omilitveni ukrepi za 
doseganje ciljev ohranjanja oziroma zagotavljanja dobrega 
ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda:« 

Iz zahtev lahko sklepamo, da bodo vse nove HE v prostor lahko umeščene samo po 
postopku o prevladi javne koristi proizvodnje EE iz OVE nad koristjo ohranjanja 
ekološkega stanja voda. Zahteve je treba omiliti. 

NE Navedbe so strokovno korektne in izhajajo iz določb Okvirne 
vodne direktive in slovenske zakonodaje na področju urejanja 
voda. 
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» pri umeščanju novih HE v vodno okolje je treba pripraviti celovito 
oceno vplivov na stanje voda ter opredeliti učinkovite omilitvene 
ukrepe. Če iz celovite ocene vplivov na stanje voda izhaja, da se z  
omilitvenimi ukrepi ne more preprečiti poslabšanja ekološkega 
stanja voda, mora umestitev hidroelektrarne v vodno okolje 
vzdržati presojo vplivov na vode glede na merila o prevladi javne 
koristi proizvodnje električne energije iz OVE nad koristjo 
ohranjanja ekološkega stanja voda« 

Glej pripombe in utemeljitev na zapis na strani III. 
 

HSE III,34 Komentar se nanaša na 3. točko »Splošni omilitveni ukrepi za 
doseganje ciljev ohranjanja oziroma zagotavljanja dobrega 
ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda:« 
 
»na vplivnem območju obstoječih mHE, je treba zagotoviti izvajanje 
omilitvenih ukrepov v zvezi z ekološko sprejemljivim pretokom in 
gradnjo prehoda za vodne organizme;« 

V tej točki je poleg omilitvenih ukrepov v zvezi z ekološko sprejemljivim pretokom 
in gradnjo prehoda za vodne organizme potrebno dodati še druge alternative za 
vodne organizme, kot npr. vlaganje ribjega življa v vodotok, akumulacijo, idr. 
Slednje velja za primere, ko težavnost lokacije HE ne omogoča izgradnje prehoda za 
vodne organizme. 
 
Enak komentar se nanaša tudi na besedilo na strani III. 

NE  To je sicer možen ukrep vendar ni v skladu s cilji zagotavljanja 
dobrega ekološkega stanja voda. 

HSE III,34 Predlagamo spremembo besedila 4. točke »Splošni omilitveni 
ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja oziroma zagotavljanja 
dobrega ekološkega in kemijskega stanja površinskih voda« kot 
sledi: 
 
“pri umeščanju novih mHE je treba prioritetno upoštevati možnosti 
razširitve ob projektiranju mHE na novih lokacijah potrebno preučiti 
tudi možnosti rabe obstoječih vodnih pregrad na proizvodnjo 
električne energije v mHE;” 

Enako spremembo predlagamo tudi na strani III. NE Besedilo se nanaša na obstoječe pregrade in je pravilno. 

HSE 36 Predlagamo črtanje drugega in tretjega stavka drugega odstavka v 
poglavju »VODNA ENERGIJA«, kot sledi: 
 
»Zaradi sprememb na površinskih vodotokih lahko posledično pride 
do sprememb ne samo v gladini, temveč tudi v smeri in hitrosti toka 
podzemne vode. Zaradi sprememb režima v podzemnih vodah 
lahko pride tudi do sprememb v odsekih površinskih vodotokov, ki 
so odvisni od podzemne vode, a sicer niso neposredno na vplivnem 
območju HE. V primeru dviga gladine podzemne vode lahko pride 
do dviga ranljivosti in izpostavljenosti podzemnega vodonosnika, s 
tem so možni tudi negativni vplivi na kemijsko stanje telesa 
podzemne vode. Zaradi dviga podzemne vode se namreč izrazi 
onesnaženje, ki je prisotno v tleh, oziroma se zmanjšajo 
samočistilne sposobnosti vodonosnika zaradi manjše debeline 
njegove krovne plasti (posreden vpliv).  » 

V tem delu je zapisano, da je možen negativni vpliv HE na kemijsko stanje 
podzemnih voda zaradi dviga podzemne vode in izpiranja onesnažil, ki so že sedaj v 
tleh – tak zapis ni korekten, saj predpostavlja, da HE onesnažujejo podzemne vode, 
kar ne drži, zato predlagamo črtanje tega dela zapisa. 

NE Navedbe so strokovno korektne in navajajo posreden vpliv HE na 
onesnaževanje podzemnih voda, ki nastaja zaradi neposrednega 
vpliva HE na količinsko stanje podzemne vode na vplivnem 
območju zadrževalnega bazena. 

HSE 42 Komentar se nanaša na poglavje »Splošni omilitveni ukrepi za 
doseganje ciljev (5) Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje 
biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi dolgoročno ohranjanje vrst 
in njihovih habitatov) in (6) Ohraniti celovitost območij z 
naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in procesov, 
zaradi katerih so varovana« 
 
 »hidroelektrarne se umešča tako, da ni vpliva na prepoznavne 
značilnosti naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko 
raznovrstnost (območja Natura, Ramsar območja, IBA, Območja 
Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja), da se v čim 
večji možni meri zagotavlja ohranjanje kvalifikacijskih vrst in HT na 
območju Natura 2000, ohranjanje vodnih in na vodo vezanih 
organizmov, ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst in 
prednostnih HT na ožjem in širšem območju posega. Zagotoviti je 

HE: iz navedenega se ugotavlja, da se bodo HE nad 10 MW gradile samo na podlagi 
prevlade javne koristi izgradnje HE nad javno koristjo ohranjanja narave.  
 
Kot pojasnjujemo v komentarju zgoraj, stran III, takšno razumevanje ni ustrezno, 
zapisane zahteve pa je treba omiliti.  
 

NE  Omenjena navedba v OP za EKS velja samo za HE, ki se umeščajo 
v prostor na območjih Nature 2000 in na zavarovanih območjih. 
Do prevlade druge javne koristi nad javno koristjo ohranjanja 
narave pride le v primeru ugotovljene nesprejemljivosti 
plana/posega. 
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treba prehodnost in povezanost vodotokov za vodne organizme, v 
čim večji možni meri ohraniti dinamiko reke, prodonosnost, 
ohranjati naravne ekosistemske značilnosti pritokov in njihovo 
naravno strukturo.« 

HSE 48 Predlagamo črtanje zadnjega stavka v poglavju »Priporočilo za 
doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti ljudi čezmernemu 
hrupu«, kot sledi: 
 
»- obratovanje vetrnih elektrarn je treba glede emisije hrupa 
pravno urediti s predpisi o mejnih vrednosti za hrup, ki ga povzroča 
vetrna elektrarna. Predpisane mejne vrednosti kazalcev hrupa za 
vetrne elektrarne naj bi bile med 35 dBA in 40 dBA.« 

V priporočilu za doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti ljudi čezmejnemu hrupu 
predlagamo, da se predpisane mejne vrednosti kazalcev hrupa ne navajajo, temveč, 
da se navede samo obveza po  ureditvi predpisov  glede mejnih vrednostih hrupa, 
ki ga povzroča VE. 
 
Zato predlagamo črtanje stavka, ki navaja konkretne vrednosti meje hrupa. 

NE Navedba mejnih vrednosti za hrup vetrnih elektrarn je v OP za 
EKS povsem utemeljena in podprta s tovrstnimi vrednostmi iz 
predpisov Sloveniji primerljivih držav ter šteje kot priporočilo za 
pripravo ustreznega predpisa.  

GIZ DEE 22 Besedilo drugega odstavka razdelka z naslovom Energetska 
omrežja se spremeni tako, da glasi:  »Napredna omrežja bodo 
omogočala aktivno vlogo uporabnikov in razvoj naprednih stavb, 
skupnosti in mest. Glede na predvidno intenzivno uvajanje 
manjših, razpršenih in bolj nepredvidljivih OVE ter rast rabe 
toplotnih črpalk in e-mobilnosti, z implementacijo novih 
tehnologij in ponudbo storitev za aktivnega odjemalca bo z 
vidika zagotavljanja zanesljivosti oskrbe posebej izpostavljen 
električni energetski sistem.«  

 

Besedilo poglavja 6.1.3 z naslovom Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov 
in storitev povzema vsebino besedila za javno obravnavo decembrske verzije 
Energetskega koncepta Slovenije (objavljeno 1.12.2017). 
Februarska verzija besedila za javno obravnavo EKS ob okoljskem poročilu 
(objavljena 1.2.2018) je drugačna. 
Besedilo drugega odstavka je potrebno uskladiti z aktualnim besedilom javno 
razgrnjenega EKS. 

DA Poglavju 6.1.3 je besedilo drugega odstavka razdelka z naslovom 
Energetska omrežja ustrezno spremenjeno. 

GIZ DEE 48  V poglavju 6.2.6.4 Izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju 
se prvi stavek besedila dopolni tako, da glasi:  
»V Sloveniji se za prenos električne energije uporabljajo 
daljnovodi napetosti 400 kV, 220 kV in 110 kV, za distribucijo 
električne energije pa se uporabljajo daljnovodi napetosti 400 
kV, 220 kV, 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV, 1 kV in 0,4 kV.«  

 

Besedilo omenjenega poglavja je potrebno uskladiti z Energetskim zakonom EZ-1. 
Zakon v 35. členu določa elektroenergetske dejavnosti in opredeljuje, da obsega 
prenosni sistem elemente na 400 kV, 220 kV in 110 kV ravni, distribucijski sistem pa 
elemente na 110 kV ravni in na ravneh, nižjih od 110 kV. 
Prenosno omrežje tako obratuje na napetostnih nivojih 400 kV, 220 kV in 110 kV, 
distribucijsko omrežje pa obratuje na napetostnih nivojih 110 kV, 35 kV, 20 kV, 10 
kV, 1 kV in 0,4 kV. 

DA V poglavju 6.2.6.4 »Izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju« 
je prvi stavek besedila spremenjen. 

GEN 
ENERGIJA 

20 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. 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 podlagi strokovnih 
argumentov ter bo vključevala odprto razpravo o povezanih 
tveganjih in morebitnih drugih alternativah vključno z 
makroekonomskimi posledicami. 

Utemeljitev je pod komentarjem št. 12 in 13. Kot dodatno pa gre za neusklajeno 
vsebino med predlogom EKS in OP. Namreč vsebina v OP je vsebina iz EKS, verzija 
december 2017. 
Predlog spremembe vsebine je narejen kot predlog za spremembo vsebine v 
predlogu EKS. 

NE  Zadnja verzija EKS ne vsebuje navedbe scenarijev energetske 
bilance, poleg tega pa namen ocenjevanja vplivov v OP za EKS ni 
ocenjevanje gospodarskih učinkov niti družbene sprejemljivosti 
posameznih ukrepov iz EKS.  

GEN 
ENERGIJA 

26 Stavek se spremeni, in sicer: 
»V obdobju 2020-2030 oziroma pred morebitno odločitvijo o 
gradnji nove jedrske elektrarne je treba zagotoviti trajno in varno 
dolgoročno skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v 
skladu z veljavno ZVISJV in ReNPRROter zagotoviti trajno 
rešitev v zvezi z ravnanjem z visoko radioaktivnimi odpadki. Ob 
izpolnjevanju tega pogoja je pProizvodnja električne energije iz 

Ravnanje z RAO in IG je urejeno v skladu z ZVISJV in ReNPRO. Ob upoštevanju 
predpisanih zahtev je ravnanje z RAO in IG brez vplivov na zdravje ljudi in 
brez vplivov na okolje. Meddržavna pogodba ureja Program odlaganja 
radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva (program odlaganja RAO in 
IJG), s katerim se ureja in določa vsebina in način ravnanja RAO in IJG. 
Vsebina predloga okoljskega poročila (OP) posega v vsebino in pristojnosti, ki jo 
ureja MOP, ZVISJV, in Meddržavna pogodba in podrejeno Program odlaganja 

NE Navedba v OP za EKS vzdrži strokovno presojo. Nastajanje nizko 
in srednje radioaktivnih odpadkov v jedrskih elektrarnah pomeni 
velik vpliv na okolje, njihova ureditev pa je s stališča ocenjevanja 
vplivov na okolje zahteva, ki se je ne more prezreti. Ne glede na 
zakonodajno ureditev tega področja v ZVISJV in ReNPRO je 
dejstvo, da za obstoječo jedrsko elektrarno v Sloveniji še ni 
dokončno urejenega ravnanja z RAO in IJG. Zahteva, da se najprej 
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jedrske energije z vidika vplivov na naravne vire je ocenjena kot 
nebistvena (ocena vpliva C).« 

radioaktivnih odpadkov in izrabljenega jedrskega goriva, zato zahtevamo, da se 
umakne. 
Trenutni radioaktivni odpadki so prav tako ustrezno skladiščeni na lokaciji NEK in 
zato ne predstavljajo posebnega vpliva na naravne vire oziroma bo ta vpliv v času, 
ko bo odlagališče zgrajeno, večji kot je danes. 

dokončno uredi ravnanje z RAO in IJG, je s stališča varstva okolja 
povsem upravičeni pogoj, mimo katerega ni mogoče načrtovati 
nadaljnje širitve jedrske proizvodnje elektrike v Sloveniji.      

GEN 
ENERGIJA 

II oz. 27 »3. dolgoročno skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
ter trajno rešitev v zvezi z ravnanjem z visoko radioaktivnimi 
odpadki je treba zagotoviti v obdobju 2020- 2030 oziroma pred 
morebitno odločitvijo o 
gradnji nove jedrske elektrarne;« 

Utemeljitev je pod komentarjem št. 22. NE Glej komentar zgoraj. 

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

Ministrstvo za infrastrukturo je na spletni strani objavilo Javno razgrnitev osnutka 
EKS in okoljskega poročila. Rok za oddajo pripomb je 2.3.2018.  
DPRS ne moremo strinjati z ignoranco Ministrstva za infrastrukturo, saj ni 
upoštevalo nobenih naših pripomb, ki smo jih posredovali 15.1.2018, niti pripomb, 
ki smo jih pošiljali tekom celega procesa nastajanja EKS od leta 2015. Udeležili smo 
se tudi obeh javnih posvetov za EKS na katerih smo jasno izrazili svoja stališča, 
argumente in zahteve v zvezi z EKS. Dne 14. 2. 2018 smo se udeležili posveta v 
Ljubljani v prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport. Dne 22. 2. 2018 
pa smo bili prisotni na regionalnem posvetu v Mariboru, ki ga je organiziral Elektro 
Maribor.  
Ob dejstvu, da niste upoštevali nobene naše pripombe, ki smo jih posredovali na 
predpisanem obrazcu 15.1.2018, vam ponovno posredujemo iste pripombe, ki so 
priloga temu dopisu.  
Hkrati pa opozarjamo, da je nesprejemljivo, da EKS omogoča maksimalno izrabo 
vodotokov v energetske namene ob dejstvu, da je 50 % vodotokov že zaradi 
energetske izrabe uničenih. Prav tako EKS predvideva posege v območja Natura 
2000. Kar bi moralo upoštevati tudi okoljsko poročilo (OP). OP bi moralo presojati 
vpliv EKS na ribe in njihove habitate na nacionalni ravni, saj nekaterim vrstam rib v 
primeru dodatnega uničevanja vodotokov grozi v Sloveniji izginotje/ izumrtje. 
Dejstvo je, da smo danes na vseh obstoječih HE nad 10 MW priča izginjanju rečnih 
vrst rib in da je stanje na nacionalnem nivoju alarmantno.  
Glede na alarmantno stanje rečnih ekosistemov in izginjanje ribjih vrst, ki smo jim v 
Sloveniji priča, bi bilo nujno razglasiti izključitvena območja, kjer HE objektov ne bi 
bilo možno graditi. Zagotovo tej kategoriji ustrezajo vsa območja Natura 2000, saj 
varujemo zadnje ostanke rek in tudi ribje vrste, katerim v Sloveniji grozi izginotje, 
ali siromašenje  genskega materiala, zaradi fragmentacije in izgube habitata, ter 
številnih drugih negativnih vplivov. EKS v taki obliki bo imel na območja Natura 
2000, med drugim tudi na njihovo celovitost in povezanost uničujoč vpliv - E. 
Verjetno bomo priča izginotju katere izmed rečnih vrst rib na nacionalnem nivoju. 

NE  EKS in tudi OP za EKS se ne opredeljujeta do posameznih območij 
ali objektov. 

DPRS 54 eks 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. 

 NE  Taka zahteva presega okvir EKS in OP za EKS.  
 
Sanacijo vodnega okolja na območjih obstoječih H že vsebuje  
Načrt upravljanja voda (NUV). 

SAVSKE 
ELEKTRARNE 

Nestruktu-
riran dopis 

Nestrukturiran dopis / pripombe 
Premajhen pozitiven pomen hidroenergije na okolje, na OVE, na 
skladiščenje energije, še precej potenciala. 
Ni konkretnih lokacij 
Ocena C v okoljskem poročilu za področje voda in okolja je 
zavajajoča. 

 NE  Umeščanje hidroelektrarn škodljivo vpliva na dobro ekološko 
stanje voda, v primeru velikih hidroelektrarn pa dokazljivo 
preprečuje zagotavljanje dobrega ekološkega stanja voda tako, 
da ocena C za vpliv na vode ni zavajajoča. 
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PRIPOMBO-
DAJALEC 

ODSTAVEK 
STRAN 

PREDLOG SPREMEMBE BESEDILA UTEMELJITEV 
UPOŠTEVANO 

(DA, DELNO, NE) 
POJASNILO 

Vesna Kittihya Nestruktu-
riran dopis 

 Ker je na Muri že storjena velikanska škoda zaradi preteklih 
posegov in zaradi posegov sosednje države, zahtevam, da se reka 
Mura izvzame iz vseh energetskih dokumentov in EKS! 
 

Ne zdi se mi primerno, da nad vsemi interesi po stabilnem varstvu vodnih virov 
(podtalnica), poplavne varnosti, delovnih mest iz trajnostnega turizma in 
trajnostnega kmetijstva, ohranjene narave in ogroženih živalskih in rastlinskih vrst, 
prevlada zgolj edini interes: dobičkonosno pridobivanje elektrike iz vodnih 
elektrarn!  
Dovolj smo že prizadeti zaradi HE na Muri v Avstiji, saj nam to povzroča številne 
negativne posledice, vključujoč poglabljanje struge in s tem povezane nevšečnosti 
in stroške. Dovolj nam poleg teha slabša kvaliteto življenja napačen izbor 
bioplinarn.  
 
Namesto tega raje investirajte v izgradnjo učinkovite mreže javnega prevoza in 
kolesarskih poti v Pomurju, v energetsko sanacijo stavb gospodinjstev in zasebnega 
gospodarstva, da vpeljete v rabo alternativne vire energije, ki jih razvijajo naši in 
mednarodni inštituti z manjšimi vplivi na okolje, da se zmanjša raba energije za 
osvetljevanje cest in stavb, kjer to ni življenjskega pomena, in da se ozeleni večje 
površine v naseljih. Prav katastrofalno, da sodimo med svetlobno najbolj 
onesnažene države in to za mene ni znak nikakršnega napredka, temveč 
degradacija okolja in zdravja. 

NE EKS in niti OP za EKS se ne opredeljujeta do posameznih območij 
ali objektov. 

Vesna Kittihya Nestruktu-
riran dopis 

Prav tako zathevam, da zaradi številnih negativnih vplivov na okolje 
(uničenje rodovitnih tal s težkimi kovinami, poraba energetskih 
poljščin, uničenje javne in zasebne infrastrukture zaradi prevozov 
predimenzioniranih težkih tovornih vozil in kmetijske mehanizacije, 
kar se že kaže v uničenih cestah in stavbah ob takih cestah) 
prenehate spodbujati obstoj in gradnjo bioplinarn na način, kot te 
delujejo danes. 

Zaradi tega, ker so v Bučečovcih, Radmožancih, Borecih... postavili bioplinarne na 
neprimernih lokacijah, trpi predvsem lokalno prebivalstvo in naravno okolje. 
Bioplinarne naj uporabljajo biomaso invazivnih rastlin, ki jih je več ko dovolj 
(ambrozija, jap. dresnik, zlata rozga, nedotika), uporabljajo naj človeške in živalske 
iztrebke, ki se jih dovaja po ceveh iz gospodinjstev, jih po fermenatciji posuši in 
predela v suho gorivo, ki se zažge na mestu. Tak model uspešno deluje v 
marsikateri državi, da se ne zaduši v lastnih iztrebkih. Sem odločno proti uporabi 
poljščin in biomase iz lesnatih rastlin za namene pridobivanja električne energije in 
dolgih transportnih poti! 

NE EKS in prav tako OP za EKS se ne opredeli do izvedbe 
posameznega vira obnovljive energije. Pripombe v zvezi z 
nepravilnim obratovanjem bioplinarn so sicer ustrezne, vendar 
presegajo okvir strateške presoje vplivov na okolje programa kot 
je EKS. 
 
Prepovedi v zvezi z uporabo kmetijskih rastlin, namenjenih 
proizvodnji hrane in krmil, so tudi v določbah podnebno-
energetskega zakonodajnega svežnja EU, ki je trenutno v 
postopku sprejemanja in bodo v slovenski pravni red prenesene 
predvidoma v letu 2019. 

 


