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Energetski koncept Slovenije (Strategija energetske politike do leta 2030 z vizijo do leta 2050; v 
nadaljnjem besedilu EKS) je strateški dokument usmerjevalne narave, ki se ne opredeljuje do 
posameznih konkretnih projektov. Določa strateške cilje in usmeritve do leta 2030 in okvirne cilje do 
leta 2050, ter na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje odločitve pri zagotavljanju zanesljive 
oskrbe z energijo na trajnosten in konkurenčen način. 
 
EKS podaja usmeritve in cilje energetske politike Slovenije za vse tri njegove strateške sklope 
(»podnebna trajnost«, »zanesljivost oskrbe« ter »konkurenčnost oskrbe in učinkovite rabe«) na način, 
da so glede usmeritev in ciljev skladni z vsemi petimi razsežnostmi Okvirja podnebne in energetske 
politike EU za obdobje 2020–20301 (razogličenje, energetska učinkovitost, energetska varnost, 
notranji trg energije ter raziskave, inovacije in konkurenčnost). 
 
Vsi podnebno energetski cilji iz EKS ter ukrepi za doseganje teh ciljev se bodo za obdobje 2020-2030 
podrobneje opredelili v nadaljnjih akcijskih načrtih Celovitega nacionalnega podnebno energetskega 
načrta (DPEN), ki bo povzel tudi ukrepe iz obstoječega akcijskega načrta na področju obnovljivih 
virov energije in do leta 2020 še neizvedene ukrepe iz akcijskega načrta učinkovite rabe energije2. 

 
V okviru priprave EKS je bilo pripravljenih več scenarijev projekcije energetske bilance, ki vodijo v 
smeri izpolnjevanja dolgoročnega cilja nizkoogljične družbe. Do zaključka obdobja 2020-2030, za 
katerega so bili sprejeti podnebno-energetski cilji EU, so scenariji projekcije energetske bilance zelo 
podobni. Scenariji kažejo na intenzivno uvajanje obnovljivih virov energije do leta 2030, s tem, da bo 
treba pripraviti primerno tehnično in zakonodajno okolje za izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
intenzivno vlagati v učinkovito rabo energije, v energetske sisteme in storitve. Za obdobje po letu 
2030 je za doseganje dolgoročnega cilja zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 80 do 95 % v letu 
2050 za Slovenijo ključnega pomena odločitev o nadaljnji rabi jedrske energije. 
 
V postopku celovite presoje vplivov na okolje se ugotavlja posledice vplivov v EKS načrtovanih 
ukrepov na okolje in se opredeli do tistih, ki bi bili brez izvedbe omilitvenih ukrepov zaradi vplivov na 
okolje ter neskladnosti z okoljskimi cilji lahko nesprejemljivi, in sicer z vidika vseh obremenitev 
okolja in glede na vse predvidljive vplive na okolje, naravne vire, ohranjanje narave, varstvo 
človekovega zdravja in kulturno dediščino.  
 
Vplivi izvedbe ukrepov EKS na posamezna področja okolja in okoljske cilje so ovrednoteni z uporabo 
ustreznih meril in, skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05), razvrščeni v predpisane velikostne 
razrede. 
 
Kumulativni vplivi na okolje so v tem Okoljskem poročilu opredeljeni kot vzajemno vplivanje na 
okolje ob izvajanju  ukrepov EKS in hkratnem izvajanju ukrepov drugih dejavnosti (na primer: 

                                                      
1 COM(2014) 15 final. 
2 Celovit nacionalni podnebno energetski načrt (DPEN) bo za obdobje 2020-2030 izdelan v skladu z Uredbo o 
upravljanju energetske unije; COM(2016) 759 final/2. 

1. NETEHNIČNI POVZETEK 
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kumulativen vpliv na vodno okolje zaradi rabe vode v hidroelektrarnah in rabo vode v kmetijski 
proizvodnji). Pri ugotavljanju kumulativnosti so upoštevani sprejeti programi na državni ravni, 
kumulativnost s plani in posegi pa se bo presojala na hierarhično nižjih nivojih načrtovanja ukrepov za 
doseganje ciljev EKS. 
 
Ob upoštevanju usmeritev in omilitvenih ukrepov, podanih v okoljskem poročilu, je ocenjeno, da 
bistvenih čezmejnih vplivov ne bo. Za izvedbo ukrepov EKS, ki bi vendarle lahko pomembno vplivali 
na okolje v sosednjih državah, je treba v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije izvesti 
postopek čezmejne presoje vplivov na okolje. Čezmejni vplivi izvajanja ukrepov EKS, zlasti ukrepov 
opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije in v 
manjši meri ukrepov uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev, so možni na vse štiri 
sosednje države. V skladu s Konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Seznam dejavnosti) se 
ukrepi EKS, za katere se ugotavljajo čezmejni vplivi, uvrščajo »termoelektrarne in druge kurilne 
naprave s toplotno močjo 300 MW ali več ter jedrske elektrarne« in »obrati za proizvodnjo 
hidroelektrične energije«.  
 
Cilji in usmeritve EKS pomenijo logično nadaljevanje obstoječih podnebno energetskih ciljev 
20/20/20 na področju emisij toplogrednih plinov, energije iz obnovljivih virov in prihrankov 
učinkovite rabe energije. Tako kot so za iztekajoče desetletje cilji 20/20/20, so tudi za obdobje 2020-
2030 cilji EKS ključni dejavniki napredka. Izvedba ukrepov za doseganje ciljev EKS bo v naslednjem 
desetletju ugodno vplivala na blaginjo države in prebivalstva, ker bo omogočena nadaljnja rast 
zaposlitev v različnih okoljskih industrijah, manjša bo uvozna odvisnost države od fosilnih goriv, 
izpostavljenost prebivalstva onesnaženemu zraku bo manjša in ne nazadnje, večja participacija ljudi 
pri upravljanju obnovljivih virov energije in učinkoviti rabe energije bo ugodno vplivala na materialne 
dobrine prebivalstva. 
 
Splošni omilitveni ukrepi in priporočila, ki predstavljajo pogoj za okoljsko sprejemljivost ukrepov 
EKS, in kazalniki za spremljanje stanja so sledeči: 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje cilja smotrne in učinkovite rabe naravnih virov: 
 
1. sončnih elektrarn se ne umešča na gozdna ali kmetijska zemljišča, razen če gre za degradirana 
območja: 
2. pri umeščanju hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v prostor in izgradnji je treba: 

- izogibati se umeščanju na najboljša kmetijska zemljišča, strnjene gozdne komplekse ter v 
gozd z lesno proizvodno funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti, 

- izogibati se umeščanju objektov za izkoriščanje hidroenergije na poplavnih in 
vodovarstvenih območjih ter na območjih kopalnih voda, 

- načrtovati nadomestne habitate izven območij kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo 
ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane, 

- preprečiti erozijo tal; 
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; 
4. energetska raba lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe 
gozdov mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov. 
 
Kazalniki za spremljanje stanja: poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene. 
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Splošni omilitveni ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja oziroma zagotavljanja dobrega ekološkega in 
kemijskega stanja površinskih voda: 
 
1. hidroenergetska raba vode v obstoječih HE se mora izvajati v skladu z omilitvenimi ukrepi iz 
Programa ukrepov za Načrt upravljanja voda (za obdobje 2016-2021 je to Program ukrepov NUV II); 
2. 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 voda3; 
3. na vplivnem območju obstoječih mHE, je treba zagotoviti izvajanje omilitvenih ukrepov v zvezi  z 
ekološko sprejemljivim pretokom in gradnjo prehoda za vodne organizme; 
4. pri umeščanju novih mHE je treba prioritetno upoštevati možnosti razširitve rabe obstoječih vodnih 
pregrad na proizvodnjo električne energije v mHE; 
5. za proizvodnjo električne energije v mHE je treba vgraditi opremo, ki zagotavlja v skladu s stanjem 
tehnike visok izkoristek pretvorbe vodne energije v električno energijo; 
6. če pri uporabi geotermalne energije injeciranje termalno izrabljene vode v geotermalni vodonosnik 
ni možno, je treba povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode in pred izpustom izrabljene 
geotermalne vode v površinske vodotoke zagotoviti njeno kemično in mikrobiološko neoporečnost. 
 
Kazalniki za spremljanje stanja: kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. 

 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja količinskega in kemijskega stanja podzemnih 
voda: 
 
1. obstoječi porabniki geotermalne energije morajo pripraviti sanacijski program, v katerem se 
izvedeta energetska in ekonomska analiza rabe termalne vode ter predvidi scenarije sanacije, z 
obveznim upoštevanjem reinjeciranja kemično in mikrobiološko očiščene izrabljene termalne vode; 
2. uvajanje sistemov izkoriščanja plitve geotermije je treba urediti na zakonodajni ravni in pri tem 
vključiti tudi zahtevo po vzpostavitvi evidence geotermalnih toplotnih črpalk. Evidentirane morajo biti 
vse podzemne naprave, ki za pridobivanje geotermalne energije posegajo v tla z vgradnjo toplotnih 
izmenjevalcev; 
3. pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih toplotnih črpalk tipa voda-voda je obvezno vračanje 
energetsko izkoriščene podzemne vode nazaj v vodonosnike.  
 
Kazalnik za spremljanje stanja: količinsko stanje podzemne vode. 

 
 

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 

                                                      
3 V skladu z določbami tretjega odstavka 56. člena Zakona o vodah (uveljavitev izjem za nove spremembe 
fizičnih značilnosti telesa površinskih voda zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja, ki prenašajo v 
slovenski pravni red določbe člena 4(7) Direktive 2000/60/ES) ter po postopku iz Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2). 
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celovitost območij z naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in procesov, zaradi katerih so 
varovana: 
 
1. sončne elektrarne je primerno postavljati na obstoječe objekte, na degradirana območja in na ostala 
območja z zmanjšano naravovarstveno vrednostjo; 
 2. vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo stanja 
ohranjenosti populacij ptic, netopirjev in velikih zveri. Umeščajo se praviloma izven območij, 
varovanih v skladu z  Direktivo o ohranjanju prostoživečih ptic. 
3. 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 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. 
 
Splošna usmeritev: Na območjih Natura 2000 (območja POV in POO) je treba načrtovati dejavnosti in 
posege v skladu s 7. členom Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni 
list RS, št. 49/04, št. 110/04, 59/07, 43/08, 33/13, Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16). Treba je 
izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C). V primeru izvajanja posega je treba 
predvideti in izvesti vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, 
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Pri tem je treba še zlasti upoštevati varstvene cilje, 
določene za vsako posamezno območje Natura 2000. Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se 
morajo izvajati v skladu z akti o zavarovanju in z načrtom upravljanja, v primeru, da ta obstaja. 
 
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. 
 
Kazalniki za spremljanje stanja:  
- sprememba stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu Direktive o habitatih 
(92/43/EGS); 
- sprememba ohranitvenega stanja vrst v SPA območjih in na ozemlju celotne Slovenije iz Poročila po 
12. členu Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS); 
- prostorski podatki (digitalni sloj) za območja z naravovarstvenim statusom. 
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Priporočilo za doseganje cilja zmanjšanje izpostavljenosti ljudi onesnaženemu zraku:  
 
- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka preprečevati povečanje števila 
individualnih kurilnih naprav in uporabo kurilnih naprav na lesno biomaso, ki ne dosegajo predpisanih 
emisijskih standardov, 
- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka dopustiti umestitev kurilne naprave na 
biomaso samo, če je sestavni del daljinskega ogrevanja in se emisija onesnaževal zaradi prenehanja 
obratovanja obstoječih kurilnih naprav zaradi priključevanja stavb na daljinsko ogrevanje opazno 
zmanjša.    
 
Kazalniki za spremljanje stanja: podatki državnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka na 
območju mestnih občin ter v Zasavju. 

 
 

Priporočilo za doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti ljudi čezmernemu hrupu:  
 
- 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. 

 
 

Usmeritev za doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti poplavni nevarnosti zaradi velikih HE: 
 
- 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.  

 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje cilja (16) Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine: 
 
Pri umeščanju novih objektov v prostor naj se upošteva načela varstva kulturne dediščine - predvsem 
načelo izogibanja objektom in območjem kulturne dediščine, smiselno pa naj se upošteva tudi 
posamezne varovane značilnosti dediščine. 
 
Kazalnik za spremljanje stanja: Prostorski podatek (digitalni sloj) za enote kulturne dediščine 
(Ministrstvo za kulturo - INDOK center) 

 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje cilja (17) Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih 
območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike: 
 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po posameznih 
enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno nameščati 
sončne elektrarne le na objekte ali kot del celovite prostorske ureditve (npr. infrastrukturnega, 
industrijskega objekta, sanacije degradiranih območij).  
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Posamezne vetrne elektrarne naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na krajinsko 
prepoznavna območja in izjemne krajine. V čim večji meri naj se ohranjajo prepoznavne krajinske 
značilnosti znotraj posameznih območij. 
 
Prednostno se nove male hidroelektrarne umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne 
infrastrukture, namenjeni zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka. 
  
Velike hidroelektrarne: Za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba upoštevati predvsem 
sledeče usmeritve:  
- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin 
(npr. ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin (npr. prodišč, 
obrežne vegetacije); 
- oblikovanje brežin z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora  in omogočanjem 
rekreacijske rabe prostora ob zajezitvah; 
- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov;  
- rekreacijske ureditve;  
- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v okoliško 
krajino in naselja; 
- skrbno načrtovanje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim hitrejšo 
sanacijo razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi ukrepi; 
 
Kazalnik za spremljanje stanja: Prostorski podatek (digitalni sloj) za območja izjemnih krajin in 
krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi 
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2.1  SPLOŠNO 

 
Energetski koncept Slovenije (Strategija energetske politike do leta 2030 z vizijo do leta 2050; v 
nadaljnjem besedilu EKS) se kot strateški dokument energetske politike Slovenije uvršča med 
programe, katerega ukrepi bodo imeli pomemben vpliv na okolje, zato je treba pred njegovim 
sprejemom izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje v skladu z Direktivo 2001/42/ES o 
presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje.  
 
V postopku celovite presoje vplivov na okolje se mora presoditi posledice vplivov v EKS načrtovanih 
ukrepov na okolje in se opredeliti do tistih, ki so brez izvajanja omilitvenih ukrepov zaradi vplivov na 
okolje ter zaradi neskladnosti z okoljskimi cilji nesprejemljivi.  
 

2.2  UČINKOVITOST POSTOPKA CPVO IN OPOZORILA O POTEKU 
IZDELAVE OKOLJSKEGA POROČILA  

 
EKS je strateški dokument usmerjevalne narave, ki poleg strateških usmeritev določa za Slovenijo tudi 
podnebno-energetske cilje trdne energetske unije4 do leta 2030. V EKS je tudi za Slovenijo potrjeno, 
da bo v zvezi z zmanjšanjem izpustov toplogrednih plinov prispevala k izpolnjevanju EU okvirnega 
cilja do leta 2050. 
 
EKS se ne opredeljuje do novih posegov v okolje, ki so potrebni za izvedbo posameznih ukrepov za 
doseganje podnebno-energetskih ciljev, ampak za obdobje 2020-2030 postavlja izhodišča za nadaljnje 
načrtovanje ukrepov v zvezi z zagotavljanjem zanesljive in trajnostne oskrbe z energijo ter 
konkurenčne učinkovite rabe energije. EKS ni akcijski načrt, temveč gre za strateški dokument, ki daje 
splošne usmeritve prihodnjim akcijskim načrtom za izvajanje ukrepov v obdobju 2020-2030, kot so 
podrobneje opisani v poglavju 3.3 tega okoljskega poročila. 
 
Metodologija ocenjevanja vplivov na okolje izvajanja posameznih ukrepov iz EKS ni enaka 
metodologijam ocenjevanja akcijskih načrtov. Metodologija ocenjevanja vplivov je usmerjena v 
ocenjevanje posledic za okolje zaradi rabe obnovljivih virov energije oziroma, ker gre za postopnost 
prehoda Slovenije v nizkoogljično družbo, je metodologija usmerjena tudi v ocenjevanje posledic za 
okolje zaradi postopnega opuščanja fosilnih goriv kot primarnega vira energije za Slovenijo. 
 
Ker se EKS ne opredeli in ne navaja podrobneje posegov v okolje zaradi izvajanja posameznih 
ukrepov za doseganje podnebno-energetskih ciljev Skupnosti (to je prepuščeno pripravi prihodnjih 
akcijskih načrtov5), v tem okoljskem poročilu ni ocen o vplivih na okolje za posamezne faze izvajanja 
ukrepov, kot so na primer  gradnja ali razgradnja energetskih objektov. Prav tako se to okoljsko 
poročilo opredeljuje le do dolgoročnih oziroma trajnih učinkov posegov v okolje zaradi izvedbe 
posameznega ukrepa iz EKS oziroma rabe posameznega vira primarne energije. 
 

                                                      
4 Sveženj za energetsko unijo, Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v 
prihodnost; COM(2015) 80 final. 
5 Glej poglavje 3.3 tega okoljskega poročila. 

2. UVOD 
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3.1  KLJUČNA DEJSTVA  

 
Okvir podnebne in energetske politike EU do 2030 je dogovoril Evropski svet s svojimi sklepi z dne 
24. oktobra 20146. Ti sklepi zahtevajo pripravo sprememb in dopolnitev obstoječega energetskega 
upravljanja, ki naj pomagajo zagotoviti, da bo EU uresničila cilje svoje energetske politike s tem, da je 
državam članicam zagotovljena potrebna prožnost ter, da se v celoti spoštuje njihovo svobodo pri 
izbiri deležev različnih vrst virov primarne energije.  
 
Na podlagi sklepov Evropskega Sveta je bila v letu 2015 sprejeta Strategija za energetsko unijo7, ki je 
razširila področje energetskega upravljanja – onkraj Okvira podnebne in energetske politike EU do 
2030 – na vseh pet razsežnosti Evropske energetske unije: »energetsko varnost«, »notranji trg 
energije«, »energetsko učinkovitost«, »razogljičenje, vključno z obnovljivimi viri,« ter »raziskave, 
inovacije in konkurenčnost«.   
 
Konec leta 2016 je Komisija dala v postopek sprejemanja predlog svežnja zakonodajnih ukrepov za 
uresničitev Evropske energetske unije »Čista energija za vse Evropejce«. Predlagani sveženj 
zakonodajnih ukrepov zajema vseh pet razsežnosti Evropske energetske unije, vključno pravila, ki se 
nanašajo na upravljanje z Evropsko energetsko unijo. Predlog pravil o upravljanju Evropske 
energetske unije8 je za posamezno državo članico pomemben predvsem glede načrtovanja in poročanja 
za svojo energetsko in podnebno politiko v obdobju 2020-2030. 
 
EKS podaja za obdobje 2020-2030 s pogledom do leta 2050 v skladu z Energetskim zakonom 
usmeritve in cilje energetske politike Slovenije, ki bodo v bolj konkretni obliki določeni v prihodnjih 
akcijskih načrtih ukrepov, pripravljenih, sprejetih ter potrjenih v skladu s pravili o upravljanju 
Evropske energetske unije9.  
 
EKS je dokument usmerjevalne narave ter določa strateške usmeritve in cilje do leta 2030 ter okvirne 
cilje do leta 2050, in na tak način postavlja izhodišča za nadaljnje načrtovanje ukrepov v zvezi z 
zagotavljanjem zanesljive oskrbe z energijo in učinkovito rabo energije na trajnosten in konkurenčen 
način. 
 
 
 

                                                      
6 Okvir temelji na podnebnem cilju najmanj 40-odstotnega zmanjšanja domačih emisij toplogrednih plinov na 
ravni gospodarstva do leta 2030 v primerjavi z letom 1990, zavezujočem cilju na ravni EU najmanj 27-
odstotnega deleža porabe energije iz obnovljivih virov v EU do leta 2030, najmanj 27-odstotnem okvirnem cilju 
na ravni EU za izboljšanje energijske učinkovitosti leta 2030 in 15-odstotnem cilju za medsebojne povezave; 
COM(2014) 15 final. 
7 Strategija za energetsko unijo - Okvirna strategija za trdno energetsko unijo s podnebno politiko, usmerjeno v 
prihodnost; COM(2015) 80 final. 
8 Predlog Uredbe o upravljanju energetske unije; COM(2016) 759 final/2. 
9 Glej prilogo k predlogu Uredbe o upravljanju energetske unije – nacionalni energetski in podnebni načrt; 
COM(2016) 759 final/2. 

3. PREDSTAVITEV EKS 



OKOLJSKO POROČILO ZA ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE   

3 

Tabela 1: Ključna dejstva o Energetskem konceptu Slovenije 
Odgovornost:    Pripravo Energetskega koncepta Slovenije vodi Ministrstvo za infrastrukturo 
Ime programa:    Energetski koncept Slovenije - Strategija energetske politike do leta 2030 (in vizija do leta 2050)  
Postopek odločanja:  Energetski koncept Slovenije sprejme Državni zbor na predlog vlade 
Namen programa:  Z Energetskim konceptom Slovenije se določajo dolgoročni razvojni cilji in usmeritve energetskih sistemov 

in oskrbe z energijo zaradi zagotavljanja zanesljive, varne in konkurenčne oskrbe z energijo in njene 
učinkovite rabe na trajnosten način za prehod v nizkoogljično družbo in s tem spodbudno okolje ter 
kakovostne energetske storitve za prebivalce in gospodarstvo.  

Razlog za pripravo:   Gre za redno pripravo Energetskega koncepta Slovenije, ki jo predpisuje energetski zakon.   
Predmet:   Učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije in oskrba z energijo.  
Obdobje načrtovanja:  2020 do 2030 
Območje:   Republika Slovenija 

 
 

3.2  CILJI IN USMERITVE EKS 

 
EKS podaja usmeritve in cilje energetske politike Slovenije v skladu s cilji in usmeritvami Strategije 
za energetsko unijo.  
 
Cilji in usmeritve Strategije za energetsko unijo so v EU postavljeni kot visoka prioriteta v strategiji 
razvoja Unije do leta 2030. Za ukrepe učinkovite rabe energije ter rabe obnovljivih virov energije se 
tudi v Sloveniji v skladu z EKS za obdobje 2020-2030 pričakuje, da zaradi svojega potenciala 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov prevzamejo vodilno vlogo v slovenskem deležu za trajno 
zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb. 
 
EKS podaja usmeritve in cilje energetske politike Slovenije za vse tri njegove strateške sklope 
(»okoljska trajnost«, »zanesljivost oskrbe« ter »konkurenčnost oskrbe in učinkovite rabe«) na način, 
da so glede usmeritev in ciljev skladni z vsemi petimi razsežnostmi Evropske energetske unije. 
 
Prvi strateški sklop EKS »okoljska trajnost« združuje usmeritve in cilje razsežnosti »razogljičenja« in 
razsežnosti »energetske učinkovitosti« Evropske energetske unije. 
 
Drugi strateški sklop EKS »zanesljivost oskrbe« združuje usmeritve in cilje razsežnosti »energetske 
varnosti« in razsežnosti »notranjega trga energije« Evropske energetske unije. 
 
Tretji strateški sklop EKS »konkurenčnost oskrbe in učinkovite rabe« je glede ciljev in usmeritev enak 
razsežnosti »raziskave, inovacije in konkurenčnost« Evropske energetske unije. 
 
V EKS je določeno sedem (7) ciljev in z njimi povezanih usmeritev, in sicer: 
 
a. cilji v okviru prvega strateškega sklopa EKS »okoljska trajnost«: 

I. zagotoviti sorazmerni prispevek Slovenije k zmanjšanju izpustov toplogrednih plinov na 
ravni EU za 80 do 95 % do leta 2050 ter do leta 2030 vsaj za 40 % glede na leto 1990,  
II. zagotoviti sorazmerni prispevek Slovenije k zagotavljanju 27 % deleža OVE v končni 
energiji na ravni EU do leta 2030  
III. zagotoviti sorazmerni prispevek Slovenije k izboljšanju energetske učinkovitosti vsaj za 
27 % na ravni EU do leta 2030; 

 b. cilji v okviru drugega strateškega sklopa EKS »zanesljivost oskrbe«: 
IV. zagotoviti zadostno kapaciteto ter razpršenost energetskih virov in dobavnih poti,  
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V. zagotoviti dovolj zmogljiva in redno vzdrževana omrežja, vključno z ustreznimi 
čezmejnimi povezavami,  
VI. zagotoviti obratovalno zanesljivo združevanje energetskih sistemov, razpršenih virov 
električne energije in hranilnikov energije; 

c. cilj v okviru tretjega strateškega sklopa EKS »konkurenčnost oskrbe in učinkovite rabe«: 
VII. zagotoviti ravnotežje med zagotavljanjem kakovosti in stroški pri oskrbi z energijo ter 
učinkovitosti rabe energije. 
 

Cilji EKS se bodo podrobneje opredelili v prihodnjih akcijskih načrtih ukrepov, ki bodo za obdobje 
2020-2030 pripravljeni in sprejeti v skladu s predlogom zakonodaje o upravljanju Evropske energetske 
unije najpozneje do leta 202010. 
 

3.3  OPIS EKS 

 
Skladno z energetskim zakonom EKS vsebuje: 
- cilje,  
- usmeritve za učinkovito rabo in oskrbo z energijo, 
- ukrepe za doseganje ciljev,  
- projekcije energetske bilance do leta 2030, 
- scenarije možnega energetskega razvoja po letu 2030 do leta 2050,    
- ocene rabe razpoložljivih in dostopnih virov energije, zlasti obnovljivih, do leta 2030 in po 

tem letu do leta 2050,  
- ocene učinkovite rabe energije po vrstah (elektrika, toplota) in sektorjih (promet, industrija in 

stavbe) do leta 2030 in po tem letu do leta 2050.   
 
Z EKS je opredeljeno, da se bodo v njem določene usmeritve in cilji dosegli z izvajanjem naslednjih 
ključnih ukrepov: 

1. ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire,  
2. ukrepi povečanja energetske učinkovitosti,  
3. ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev, 
4. ukrepi ozaveščanja porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z 
energijo in  
5. ukrepi podpiranja razvoja znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 
Podrobneje bodo ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev EKS določeni v prihodnjih akcijskih načrtih 
ukrepov. 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 Celovitim nacionalnim podnebno 
energetskim načrtom (DPEN)11, ki bo povzel tudi obstoječe akcijske načrte po posameznih področjih. 
 
Energetski kazalci za spremljanje izvajanja EKS so opredeljeni v predlogu Uredbe o upravljanju 
energetske unije (COM(2016) 759 final/2).  
 

                                                      
10 priloga k predlogu Uredbe o upravljanju energetske unije – nacionalni energetski in podnebni načrt; 
COM(2016) 759 final/2. 
 
11 Glej predlog Uredbe o upravljanju energetske unije; COM(2016) 759 final/2. 
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3.4  IZVAJANJE UKREPOV EKS IN OBDOBJE IZVAJANJA 

 
EKS podaja usmeritve za pripravo ukrepov v prihodnjih akcijskih načrtih ukrepov za obdobje 2020-
2030, in sicer za pripravo: 
 
I. v okviru razsežnosti »razogličenje«:  

- ukrepov za doseganje cilja Slovenije za toplogredne pline za leto 2030 v sektorjih, ki niso 
vključeni v sistem trgovanja z emisijami,  
- ukrepov za doseganje deleža energije iz obnovljivih virov v letu 2030 kot prispevek 
Slovenije k zavezujočemu cilju na ravni EU najmanj 27 % v letu 2030; 

II. v okviru razsežnosti »energetska učinkovitost«: 
- ukrepov za doseganje prispevka Slovenije k doseganju cilja 30 % energetske učinkovitosti 
Unije v letu 2030, 

 - ukrepov za doseganje skupnega prihranka energije v obdobju 2021–2030, 
 - ukrepov za dolgoročno prenovo nacionalnega fonda stanovanjskih in poslovnih stavb; 
III. v okviru razsežnosti »energetska varnost«: 

- ukrepov glede diverzifikacije virov energije in dobave iz tretjih držav, skladiščenja in 
prilagajanja odjema, 
- ukrepov glede zmanjšanja odvisnosti od uvoza energije iz tretjih držav in glede razvoja 
domačih virov energije (predvsem energije iz obnovljivih virov); 

IV. v okviru razsežnosti »notranji trg energije«: 
- ukrepov za doseganje ciljne ravni elektroenergetske povezanosti za leto 2030,  
- ukrepov za doseganje nacionalnega cilja za infrastrukturo za prenos energije in plina,  
- ukrepov za zagotavljanje zadostnosti elektroenergetskega sistema ter prožnosti energetskega 
sistema v zvezi s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, 
- ukrepov za doseganje ciljev Slovenije glede energijske revščine; 

V. v okviru razsežnosti »raziskave, inovacije in konkurenčnost«: 
- ukrepov za doseganje ciljev glede financiranja javnih in zasebnih raziskav in inovacij,   
povezanih z Evropsko energetsko unijo,  
- ukrepov za doseganje ciljev Slovenije glede konkurenčnosti.  

 
Ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev EKS se bodo izvajali v skladu z navedenimi ukrepi v obdobju 
2020-2030. 
 
Glede ukrepov v zvezi z »večjo diverzifikacijo virov energije in dobave iz tretjih držav, skladiščenja in 
prilagajanja odjema«, ki jih bo treba pripraviti za obdobje 2020-2030 v okviru razsežnosti »energetska 
varnost«, EKS ugotavlja, da Slovenija že izpolnjuje vsa merila EU v zvezi diverzifikacijo virov 
energije in povezavo slovenskega energetskega sistema s sistemi sosednjih držav.  
 
Z EKS za obdobje 2020-2030 torej ni predvidenih posegov v okolje zaradi potreb po novih čezmejnih 
povezavah energetske infrastrukture. Zadostnost energetske infrastrukture Slovenije za čezmejne 
povezave s sistemi sosednjih držav potrjujejo tudi merila za »energetsko varnost« držav članic iz 
predloga svežnja zakonodajnih ukrepov za uresničitev Evropske energetske unije »Čista energija za 
vse Evropejce«, in sicer gre za predlog Uredbe o pripravljenosti na tveganja v sektorju električne 
energije12 in predlog Uredbe o ukrepih za zagotavljanje zanesljivosti oskrbe s plinom13. V slednjem 

                                                      
12 COM(2016) 862 final. 
13 COM(2016) 52 final. 
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zakonodajnem aktu je posebej opredeljeno, da Slovenija izpolnjuje vse obveznosti po zagotavljanju 
zanesljivosti oskrbe s plinom »v primeru, da ima vsaj dva povezovalna plinovoda z drugimi državami 
članicami, vsaj dva različna vira oskrbe in nima nobenih skladišč za plin ali obrata za UZP na svojem 
ozemlju«. 
 
 

 

4.1  IDENTIFIKACIJA OKOLJSKIH CILJEV 
 
Okoljski cilji za EKS so opredeljeni na podlagi analize: 

• možnih okoljskih vplivov, ki jih lahko povzroči izvajanje ključnih ukrepov za doseganje ciljev 
EKS (poglavje 3.3),  

• obstoječega stanja okolja (priloga 1) in 
• prevzetih obveznosti določenih v ratificiranih mednarodnih pogodbah in predpisih Evropske 

unije ter strateških dokumentih Republike Slovenije in zakonodajnih aktih (priloga 2). 

4.1.1 IDENTIFIKACIJA OKOLJSKIH VPLIVOV, KI JIH LAHKO POVZROČI IZVEDBA  
 
V tabeli 2 je prikazan pregled možnih vplivov na okolje zaradi izvajanja posameznih ukrepov za 
doseganje ciljev EKS. V desnem stolpcu je prikazano, ali bo na posamezno področje okolja opažen 
takšen vpliv, da ga je potrebno celovito presojati.  
 
Tabela 2: Pregled možnih pomembnih vplivov EKS na okolje 

Področje okolja   Opredelitev možnih vplivov  Presoja področja  
DA/NE 

Naravni viri (tla, 
gozd, kmetijska 
zemljišča, mineralne 
surovine, ravnanje z 
odpadki)  

- trajen negativen vpliv na rabo kmetijskih in gozdnih zemljišč 
zaradi izgradnje objektov za pretvorbo goriv v elektriko ali 
toploto in objektov za prenos in distribucijo energije; 
- trajen negativen vpliv na rabo gozda in rabo kmetijskih 
zemljišč za proizvodnjo živil in krme zaradi izkoriščanja 
biomase kot obnovljivega vira energije; 
- trajen negativen vpliv zaradi možnosti onesnaženja tal zaradi 
izkoriščanja geotermalne energije (izmenjevalci toplote iz 
toplotnih črpalk itd.); 
- trajen negativen vpliv na tla zaradi dolgoročnega skladiščenja 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri rabi 
jedrske energije; 
- trajen pozitiven vpliv na naravne vire zaradi rabe obnovljivih 
virov energije in zaradi povečanja energetske učinkovitosti, ki 
zmanjšujeta  rabo fosilnih goriv in s tem zmanjšujeta 
obremenjevanje okolja z emisijami toplogrednih plinov in 
drugimi emisijami v zrak, kar posledično pomeni manjšo 
možnost onesnaženja tal, zmanjšuje možnost nastanka kislega 
dežja, podnebne spremembe, ki vplivajo na kmetijsko pridelavo 
in podobno; 
- trajen pozitiven vpliv na naravne vire zaradi povečanja 
energetske učinkovitosti, ker so ukrepi povečanja energetske 
učinkovitosti predvsem v industriji povezani tudi z ukrepi 
ponovne uporabe odpadnih materialov (ukrepi uvajanja 

DA 

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO OKOLJSKEGA POROČILA 
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krožnega gospodarstva), kar pozitivno vplivajo na rabo 
mineralnih surovin ter rabo tal zaradi zmanjševanja odlaganja 
odpadkov;    

Zrak  - trajen vpliv zaradi emisije celotnega prahu iz kurišč na 
biomaso, ki v urbanem okolju prispevajo k čezmerni 
onesnaženosti zunanjega zraka; 
- trajen pozitiven vpliv obnovljivih virov na zmanjšanje 
onesnaževal, za katera so določene nacionalne zgornje meje 
emisij; 
- trajen pozitiven vpliv uporabe alternativnih goriv za pogon 
vozil; 

DA 

Voda  - začasen vpliv na količinsko stanje in s tem neposredno na 
ekološko in kemijsko stanje površinskih voda med gradnjo HE; 
- trajen vpliv na ekološko stanje vodotoka zaradi umeščanja HE; 
- trajen vpliv na površinske vodotoke zaradi toplotnega in 
kemijskega onesnaženja z odpadno geotermalno vodo; 
- trajen vpliv na količinsko stanje podzemne vode v 
geotermalnih vodonosnikih v primeru prevelikega odvzema pri 
izrabi geotermalne energije; 
- trajen vpliv v primeru razlitja nevarnih snovi v tla in 
posledično onesnaženje podzemne vode (mokri stranski 
produkti iz bioplinarn, vpliv toplotnih črpalk na vodonosnike, 
itd.); 
- začasen vpliv na kemijsko stanje površinskih vodotokov in 
podzemne vode med gradnjo objektov za proizvodnjo elektrike 
in toplote;  

DA 

Narava 
(biodiverziteta, 
območja z 
naravovarstvenim 
statusom) 

- obnovljivi viri energije; postavitev vetrnih elektrarn na 
naravovarstveno pomembna območja lahko trajno, neposredno 
in posredno vpliva na celovitost in povezanost teh območij. 
Predvsem je hud vpliv pričakovati na območjih pomembnih za 
ptice (SPA). Pri umeščanju vetrnih elektrarn je potrebno 
posebno pozornost nameniti pticam, netopirjem in velikim 
sesalcem, identificirati njihove morebitne migracijske koridorje 
in se jim, ne glede na siceršnji status območja, izogniti. Vpliv 
izvedbe mHE se lahko kaže kot trajno in neposredno uničenje 
vodnih in obvodnih habitatov,  prekinitev prehodnosti vodotoka 
za vodne organizme, zlasti ribe in spreminjanje vodnega režima 
zaradi prevelikega odvzema vode iz vodotoka v času nizkih 
pretokov (zagotoviti je potrebno ekološko sprejemljiv pretok);  
- proizvodnja električne energije v HE; izgradnja/prenova in 
obratovanje HE zaradi velike razsežnosti posegov povzroča 
obsežen neposreden in daljinski vpliv na funkcionalnost, 
celovitost in lastnosti naravovarstveno pomembnih območij. 
Najbolj obsežen vpliv ima sprememba vodnega habitata na 
populacije vodnih organizmov in na prostoživeče živali, ki 
imajo svoj življenjski prostor v vodi in ob njej (struga, brežine, 
prodišča);  
- prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne 
energije; postavitev RTP, daljnovoda ali kablovoda v 
naravovarstveno pomembno območje predstavlja trajno 
degradacijo in fragmentacijo prostora. Električni vodi 
predstavljajo trajno oviro za ptice. V primeru kabliranja 

DA  
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električnega voda vpliva na ptice ni, lahko pa so negativni 
vplivi na habitatne tipe in habitate še posebej, če poteka trasa 
čez strnjen gozdni sestoj, mokrišče ali pomembno rastišče 
rastlinske vrste;  
- oskrba z zemeljskim plinom; postavitev plinovoda pomeni 
neposredno fragmentacijo in zmanjšanje habitata, predvsem v 
primeru izvedbe trase po mokrišču je lahko vpliv tudi daljinski. 
Vpliv se izraža kot izguba mokrotnega habitata za vlagoljubne 
vrste in zmanjšanje obsega HT, vezanega na višjo vlago v tleh;  
- jedrska energija; največji vpliv proizvodnje električne energije 
iz jedrske energije je na vodno okolje (uporaba vode za 
hlajenje);  

Podnebne 
spremembe 
(blaženje in 
prilagajanje)  

- pozitiven vpliv na zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov iz 
vseh sektorjev, v katerih se rabijo kot energent fosilna goriva 
(trajen, kumulativen vpliv); 
- občutljivost objektov za proizvodnjo, prenos in distribucijo 
električne energije na pojav ekstremnih vremenskih dogodkov 
(poplave, proženje zemeljskih plazov ter pojav žleda); 

DA  

Zdravje ljudi  PITNA VODA 
- možen je negativen vpliv na ustreznost in izdatnost pitne vode 
v primeru neustreznega razvoja energetske infrastrukture ali 
naprav za pridobivanje toplote v geotermalnih ogrevalnih 
sistemih na vodovarstvenih območjih in ne sodi med strateške 
vplive;  
 
KAKOVOST ZRAKA 
- vsebnosti onesnaževal v zunanjem zraku se bodo zaradi 
proizvodnje elektrike iz obnovljivih virov energije praviloma 
zmanjšale (trajen, pozitiven vpliv); 
- pozitiven vpliv na kakovost zunanjega zraka predvsem na 
urbanih območjih zaradi uvajanja alternativnih goriv za pogon 
vozil goriv v prometu;  
- trajen negativen vpliv zaradi rabe obnovljive biomase v 
kurilnih napravah, če se ne zagotovi rabe tega goriva v kurilnih 
napravah, ki izpolnjujejo predpisane zahteve v zvezi z 
emisijami snovi v zrak in, če je zaradi vplivov na kakovost 
zunanjega zraka na posameznem območju to potrebno, rabe 
tega goriva izključno v sistemih za daljinsko ogrevanje stavb; 
 
IZPOSTAVLJENOST HRUPU 
- obremenitve okolja z amplitudno moduliranem slišnem zvoku, 
infrazvokom in nizkofrekvenčnim hrupom pri vetrnicah (trajen, 
negativen vpliv); 
- začasen vpliv hrupa med gradnjo objektov za proizvodnjo, 
prenos in distribucijo električne in toplotne energije; 
 
IZPOSTAVLJENOST ELEKTROMAGNETNEMU SEVANJU  
- trajen vpliv EMS, omejen na okolico vira EMS, zaradi 
postavitve objektov za transformacijo in prenos ter distribucijo 
elektrike; 
 
IZPOSTAVLJENOST RADIOAKTIVNEMU SEVANJU 

 
DA 
 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
DA 
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- tveganje za izpostavljenost prebivalstva radioaktivnemu 
sevanju zaradi obratovanja jedrske elektrarne in skladiščenja 
nizko in srednje radioaktivnih odpadkov;  
 
IZPOSTAVLJENOST POPLAVNI OGROŽENOSTI 
- gradbeni ukrepi za stabilizacijo pretočnega režima na 
vplivnem območju HE pripomorejo k zmanjšanju poplavne 
ogroženosti (trajen, pozitiven vpliv); 
- poplavna ogroženost se poveča zaradi tveganja za nastanek 
poplav zaradi neustreznega obratovanja HE (sočasnost 
praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega 
vala na vodotoku) (trajen, negativen vpliv); 
- poplavna ogroženost se poveča zaradi tveganja za nastanek 
poplav zaradi porušitve pregrade (trajen, negativen vpliv); 
 
SVETLOBNO ONESNAŽENJE 
- vpliv je začasen v času gradnje in ne sodi med strateške 
vplive; 
 
VIBRACIJE 
- vpliv je pomemben za oceno vplivov del opredelitve natančne 
lokacije posameznih energetskih objektov, v fazi celovite 
presoje vplivov na okolje pa ga ni možno oceniti; 

DA 
 
 
 
 
DA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NE 
 
 
 
NE 

Prebivalstvo in 
materialne dobrine 

- trajen negativen vpliv energetskih objektov na poselitev 
(zasedba prostora, odmik od objektov, vizualen vpliv ipd.); 
- začasen negativen vpliv na objekte in materialne dobrine med 
gradnjo (oviran dostop, škoda na pridelkih, prašenje, vibracije); 
- pozitiven vpliv na kakovost bivalnega okolja zaradi uvajanja 
naprednih energetskih sistemov in storitev ter ozaveščanja 
porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z 
energijo; 
- pozitiven vpliv na dobrobit prebivalstva zaradi zagotavljanja 
zadostnosti elektroenergetskega sistema ter prožnosti 
energetskega sistema v zvezi s proizvodnjo energije iz 
obnovljivih virov (predvsem v malih in mikro hidroelektrarnah, 
vetrnih elektrarna in sončnih elektrarnah); 

DA 

Kulturna dediščina - učinkovita raba energije; ukrepi za izboljšanje učinkovitosti 
stavb lahko vplivajo na varovane značilnosti objektov stavbne 
dediščine; 
- obnovljivi viri energije; vplivi postavitve vetrnih elektrarn so 
posledica fizičnega posega v času gradnje in pojavnosti 
elektrarn v značilni podobi objektov in območij kulturne 
dediščine v širšem prostoru. Vplivi gradnje malih hidroelektrarn 
se lahko odražajo kot uničenje ali poškodba objektov in območij 
kulturne dediščine oziroma posameznih prvin, ki narekujejo 
varstvo;  
- proizvodnja električne energije v HE; vpliv gradnje 
hidroelektrarn se odraža kot uničenje ali poškodba objektov in 
območij kulturne dediščine oziroma posameznih prvin, ki 
narekujejo varstvo;  
- prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne 
energije; gradnja daljnovodov lahko povzroči uničenje, 

DA 



OKOLJSKO POROČILO ZA ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE   

10 

poškodovanje ali razvrednotenje celovitosti objektov in območij 
kulturne dediščine oziroma prvin, ki narekujejo varstvo;  
- oskrba z zemeljskim plinom; vzdolž plinovoda lahko pride do 
uničenja oz. poškodbe arheoloških ostalin, vendar podrobneje 
vpliva v strateški fazi presoje vplivov na okolje ni moč oceniti;  
- tekoča in alternativna goriva; ob gradnji novih skladiščnih 
zmogljivosti znotraj obstoječih industrijskih lokacijah lahko 
pride do posega stavbno ali tehniško dediščino; 
- jedrska energija; ob predpostavki gradnje nove elektrarne ob 
območju obstoječe JE ni pričakovati neposrednih vplivov na 
območja in objekte kulturne dediščine; 

Krajina - obnovljivi viri energije; vetrne elektrarne bistveno spreminjajo 
podobo krajine. Običajno so označene kot moteča prvina v 
krajinski sliki. Vpliv malih hidroelektrarn lahko postanejo 
izraziti, če zaradi njihovega obsega in neprimernih rešitev pride 
do splošne degradacije obvodnih krajin. Sončne elektrarne in 
sončni kolektorji, umeščeni v krajino, bistveno spreminjajo in 
praviloma razvrednotijo podobo krajine. Izkoriščanje lesne 
biomase gozdov v povezavi z ogrevalnimi sistemi na lesno 
biomaso lahko vpliva na značilnosti gozdne krajine in uvajanje 
novih kmetijskih kultur v kmetijski krajini in spremembe 
njivskega vzorca, kar posledično lahko vpliva na značilnosti 
krajine; 
- proizvodnja električne energije v HE; umestitev hidroelektrarn 
kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh 
spremljajočih ureditev povzročata velike spremembe krajinske 
zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti 
prostora;  
- prenos električne energije in distribucija električne energije; 
pojavnost stebrov in vodnikov v krajinski sliki je eden 
najpomembnejših trajnih vplivov daljnovodov nasploh. Stopnja 
vpliva je odvisna od stopnje prisotnosti daljnovoda v krajinski 
sliki in vidnih kakovosti krajine, v katero je daljnovod umeščen.  
- oskrba z zemeljskim plinom; v primerjavi z drugimi linijskimi 
infrastrukturnimi objekti so vplivi plinovodov na kakovosti 
krajine sorazmerno majhni. Trajen vpliv je praviloma omejen na 
opaznost poseke na območjih, strnjeno poraščenih z višjim 
rastlinjem;  
- jedrska energija; ob predpostavki gradnje nove JE ob območju 
obstoječe JE,  negativnega vpliva na krajino ne pričakujemo. 

DA 

 
 
Čezmejni vplivi 
 
Direktiva 2001/42/ES o celoviti presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje od držav 
članic zahteva, da opredelijo in se posvetujejo o čezmejnih učinkih načrtovanja planov in programov 
(tj. tistih, ki utegnejo vplivati na druge evropske države).  
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4.2 PREDLOG OKOLJSKIH CILJEV IN KAZALNIKOV 
 
Za opredelitev pomembnih okoljskih ciljev so uporabljene prevzete obveznosti, določene v 
ratificiranih mednarodnih pogodbah ali predpisih Evropske unije ter v nacionalnih strateških 
dokumentih in zakonodajnih aktih. Povezava področij okolja in okoljskih ciljev z okoljskimi plani, 
programi in politikami je razvidna iz tabele v prilogi 2. 

4.2.1 PREDLOG OKOLJSKIH CILJEV 
 
Tabela 3: Predlog okoljskih ciljev za EKS 

Predlog pomembnih okoljskih ciljev: 
 

Okoljski cilj 1 Zagotoviti racionalno in učinkovito rabo naravnih virov 
 

Okoljski cilj 2 Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v 
zrak 
 

Okoljski cilj 3 Ohranjati oz. zagotavljati dobro ekološko (obsega tudi količinsko) in kemijsko 
stanje površinskih voda 
 

Okoljski cilj 4 Ohranjati oz. zagotavljati dobro količinsko in kemijsko stanje podzemne vode 
 

Okoljski cilj 5 Varovati in ohranjati biotsko raznovrstnost 
 

Okoljski cilj 6 Ohraniti celovitost območij z naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in 
procesov, zaradi katerih so varovana 
 

Okoljski cilj 7 Zmanjšati emisije toplogrednih plinov  
 

Okoljski cilj 8 Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture na podnebne spremembe 
 

Okoljski cilj 9 Varovati pitno vodo pred onesnaženjem 
  

Okoljski cilj 10 Zmanjšati izpostavljenost ljudi onesnaženemu zraku 
 

Okoljski cilj 11 Zmanjšati izpostavljenost ljudi čezmernemu hrupu 
 

Okoljski cilj 12 Zmanjšati izpostavljenost ljudi elektromagnetnemu sevanju 
 

Okoljski cilj 13 
 

Zmanjšati izpostavljenost ljudi radioaktivnemu sevanju 

Okoljski cilj 14 Zmanjšati izpostavljenost ljudi poplavni nevarnosti 
 

Okoljski cilj 15 Zagotoviti okoljsko trajnostno oskrbo z energijo 
  

Okoljski cilj 16 Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine 
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Okoljski cilj 17 Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 
 

 

4.2.2 PREDLOG KAZALNIKOV 
 
Kazalnike v spodnji tabeli (4) smo opredelili na podlagi izbranih okoljskih ciljev. Prednostno smo 
iskali kazalnike, ki so merljivi in je hkrati v Sloveniji že vzpostavljeno spremljanje njihovega stanja. 
To so tisti kazalniki, za katere se rezultati na nivoju države sistematično zbirajo, obdelujejo in se o njih 
poroča. Pri izboru kazalnikov stanja okolja smo se tako oprli na tiste, s katerimi se že meri stanje 
okolja v Sloveniji v sklopu omrežja EIONET-SI, ki je bilo vzpostavljeno zaradi poročevalskih 
obveznosti Slovenije do Evropske okoljske agencije. Spletišče Kazalci okolja v Sloveniji nudi dostop 
do preko 180 kazalcev (kazalnikov), ki s pomočjo grafov in komentarjev kažejo smer okoljskega 
razvoja v Sloveniji. 
 
Tabela 4: Predlog okoljskih ciljev in kazalnikov za EKS 

Področje okolja Pomembni okoljski cilji  
EKS 

Možni kazalniki za 
vrednotenje  
 

Razpoložljivost 
kazalnikov 

1. Naravni viri Okoljski cilj 1: Zagotoviti 
racionalno in učinkovito 
rabo naravnih virov 
 
 

Površina gozdnih 
zemljišč 
 
Površina kmetijskih 
zemljišč 

Površina gozda [GZ04] 
 
Sprememba rabe zemljišč 
in kmetijstvo [KM10] 

Raba tal 
 
Sanacija degradiranih 
območij 

Pozidava [TP03] 
 
Degradirana območja 
zaradi opuščene 
dejavnosti [TP02] 

Raba obnovljivih virov 
energije 
 
 

Delež obnovljivih virov v 
bruto končni rabi energije 
[EN24] 
 

Preprečevanje nastajanja 
odpadkov 

Ravnanje z odpadki 
[OD07] 

2. Zrak Okoljski cilj 2: Zagotoviti 
doseganje dolgoročnih 
ciljev za letne količine 
izpustov onesnaževal v 
zrak 

Letna količina izpustov 
onesnaževal v zrak 
 
 
 

Izpusti plinov, ki 
povzročajo zakisovanje 
[ZR09] 
 
Izpusti predhodnikov 
ozona [ZR10] 
 
Izpusti delcev v zrak 
[ZR15] 
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Področje okolja Pomembni okoljski cilji  
EKS 

Možni kazalniki za 
vrednotenje  
 

Razpoložljivost 
kazalnikov 

3. Voda 
 
(površinske in 
podzemne vode) 

Okoljski cilj 3: Ohranjati 
oz. zagotavljati dobro 
ekološko in kemijsko 
stanje površinskih voda 
 
Okoljski cilj 4: Ohranjati 
oz. zagotavljati dobro 
kemijsko in količinsko 
stanje podzemne vode 

Ekološko in kemijsko 
stanje površinskih voda 
 
 
Kemijsko in količinsko 
stanje podzemnih voda  
 
 

Ekološko in kemijsko 
stanje površinskih voda 
[VD12] 
 
Kakovost podzemne vode 
 [VD11] 
 
 

4. Narava 
(biodiverziteta, 
območja z 
naravovarstvenim 
statusom) 

Okoljski cilj 5:  
Varovati in ohranjati 
biotsko raznovrstnost 

Ohranitveno stanje 
populacij zavarovanih in 
ogroženih rastlinskih in 
živalskih vrst 
 
 
 

Sprememba stanja 
ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov iz 
Poročila po 17. členu 
Direktive o habitatih 
(92/43/EGS). 
 
Sprememba 
ohranitvenega stanja vrst 
v SPA območjih in na 
ozemlju celotne Slovenije 
iz Poročila po 12. členu 
Direktive o ohranjanju 
prosto živečih ptic 
(79/409/EGS). 
 

Okoljski cilj 6:  
Ohraniti celovitost 
območij z 
naravovarstvenim 
statusom z ohranitvijo 
lastnosti in procesov, 
zaradi katerih 
so varovana. 

Fragmentacija območij z 
naravovarstvenim 
statusom 
 
 

Prostorski podatki 
(digitalni sloj) za območja 
z naravovarstvenim 
statusom so javno 
dostopni na spletni strani 
ARSO. 

5. Podnebni dejavniki Okoljski cilj 7: Zmanjšati 
emisije TGP  
 
Okoljski cilj 8: Zmanjšati 
ranljivost energetske 
infrastrukture na 
podnebne spremembe 
 

 Letna količina izpustov 
toplogrednih plinov  
 
Infrastruktura in naselja 
na poplavnih območjih 

Izpusti toplogrednih 
plinov [PS03]  
 
Območja pomembnega 
vpliva poplav, opozorilna 
karta poplav (Geoportal 
ARSO) 
 

6. Zdravje ljudi 
(pitna voda, kakovost 
zraka, hrup, EMS) 

Okoljski cilj 9: Varovati 
pitno vodo pred 
onesnaženjem 
 

Prostorski razvoj na VVO Vodovarstvena območja 
(Geoportal ARSO) 
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Področje okolja Pomembni okoljski cilji  
EKS 

Možni kazalniki za 
vrednotenje  
 

Razpoložljivost 
kazalnikov 

Okoljski cilj 10: 
Zmanjšati izpostavljenost 
ljudi onesnaženemu zraku 

Prekomerna onesnaženost 
zunanjega zraka  
 

Kakovost zraka [ZR11]  
 
Onesnaženost zraka z 
delci PM10 in PM2.5 
[ZR08] 
 
Onesnaženost zraka z 
ozonom [ZR07] 
 
 

Okoljski cilj 11: 
Zmanjšati izpostavljenost 
ljudi čezmernemu hrupu 

Izpostavljenost 
prebivalcev in površin 
hrupu zaradi izvajanja 
EKS 
 
 

Obremenjenost površin in 
prebivalcev s hrupom na 
podlagi rezultatov 
kartiranja hrupa 
 

Okoljski cilj 12: 
Zmanjšati izpostavljenost 
ljudi elektromagnetnemu 
sevanju 

Izpostavljenost 
prebivalstva 
elektromagnetnem 
sevanju 

Kazalnik je v pripravi 
 
 

 Okoljski cilj 13: 
Zmanjšati izpostavljenost 
ljudi radioaktivnemu 
sevanju 

Izpostavljenost delavcev 
in prebivalstva v bližini 
jedrskih elektrarn 
radioaktivnemu sevanju 

Ocena deleža v dozi 
radioaktivnega sevanja 
naravnega ozadja, ki ga 
zaradi obratovanja JE 
prejme prebivalec v njeni 
bližini 

 Okoljski cilj 14: 
Zmanjšati izpostavljenost 
ljudi poplavni nevarnosti 

Izpostavljenost 
prebivalstva poplavni 
nevarnosti na vplivnem 
območju hidroelektrarn 

- površina območij 
razreda preostale 
poplavne nevarnosti – Pp  
(poplava nastane zaradi 
od človeka povzročenih 
dogodkov) 

7. Prebivalstvo in 
materialne dobrine 

Okoljski cilj 15: 
Zagotoviti okoljsko 
trajnostno oskrbo z 
energijo 
 

Družbena blaginja 
(dostop do zdravja, 
dohodka in izobrazbe) 
 

Indeks človekovega 
razvoja [SE03] 
 
Bruto domači proizvod 
[SE01] 

8. Kulturna dediščina Okoljski cilj 16: 
Zagotoviti celostno 
ohranjanje kulturne 
dediščine 

Vpliv na lastnosti in 
celovitost kulturne 
dediščine 

Prostorski podatek 
(digitalni sloj) za enote 
kulturne dediščine 
(Ministrstvo za kulturo - 
INDOK center) 
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Področje okolja Pomembni okoljski cilji  
EKS 

Možni kazalniki za 
vrednotenje  
 

Razpoložljivost 
kazalnikov 

9. Krajina Okoljski cilj 17: 
Zagotoviti ohranjanje 
izjemnih krajin in 
krajinskih območij s 
prepoznavnimi 
značilnostmi na 
nacionalni ravni ter 
kakovostne krajinske 
slike 

Vpliv na lastnosti in 
celovitost izjemnih krajin 
in krajinskih območij s 
prepoznavnimi 
značilnostmi na 
nacionalni ravni 

Prostorski podatek 
(digitalni sloj) za območja 
izjemnih krajin in 
krajinska območja s 
prepoznavnimi 
značilnostmi se pridobi 
na MOP.  

 
 
 
 

4.1 METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV IZVEDBE UKREPOV 
EKS NA OKOLJE 

 

4.1.1 METODOLOGIJA OCENJEVANJA VPLIVOV EKS NA OKOLJE 
 
Vplivi izvedbe ukrepov EKS na posamezna področja okolja in okoljske cilje so ovrednoteni z uporabo 
ustreznih meril in, skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje 
vplivov izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05), razvrščeni v naslednje velikostne razrede: 
 
-        razred A: ni vpliva oziroma je vpliv pozitiven; 
-        razred B: vpliv je nebistven; 
-        razred C: vpliv je nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov; 
-        razred D: vpliv je bistven; 
-        razred E: vpliv je uničujoč; 
-        razred X: ugotavljanje vpliva ni možno. 
 
Opis metodologije ocenjevanja, ki vključuje merila, je za vsak del okolja podan v tabelah v prilogi. 
Ocene posledic izvajanja ukrepov EKS velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi 
izvajanja na uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi. Oceni posledic izvajanja ukrepov EKS 
velikostnega razreda D in E pomenita, da vplivi izvajanja na uresničevanje okoljskih ciljev niso 
sprejemljivi.  V prilogi 3 so opisani kazalniki in merila vrednotenja za razvrščanje v velikostne razrede 
po posameznih pomembnih delih okolja. 
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5.1  OCENA NOTRANJE SKLADNOSTI OKOLJSKIH CILJEV 

 
Izbrani okoljski cilji morajo biti med seboj vsaj do neke mere skladni, saj lahko v nasprotnem primeru 
ukrepi za doseganje določenega okoljskega cilja zavirajo doseganje drugega okoljskega cilja. V našem 
primeru je ugotovljeno, da so zastavljeni okoljski cilji paroma med seboj skladni, v nekaterih primerih 
pa povezava ni enoznačna ali pa med posameznima ciljema ni povezave. 
 

5.2 OCENA SKLADNOSTI CILJEV EKS IN OKOLJSKIH CILJEV 

 
Skladnost ciljev EKS je ocenjena glede na izbrane okoljske cilje te celovite presoje vplivov na okolje z 
uporabo standardnega pristopa ocenjevanja z matriko. Za vrednotenje stopnje skladnosti med cilji 
EKS in okoljskimi cilji je uporabljena barvna lestvica vrednotenja prikazana v spodnji tabeli. 
 
Tabela 5: Lestvica vrednotenje za stopnje skladnosti med cilji 

stopnja 
skladnosti 

obrazložitev  številčno vrednotenje 

 cilja sta zelo skladna 3 

 cilja sta delno skladna 2 

 povezava med ciljema ni enoznačna 1 

 med ciljema ni povezave 0 

 cilja sta neskladna -1 

 
 
V splošnem so cilji EKS glede na okoljske cilje od vseh 119 možnih ocen skladnosti: 

- 30-krat zelo skladni, 
- 13-krat delno skladni, 
- 35-krat povezava med ciljema ni enoznačna in 
- 41-krat med ciljema ni povezave. 

 
Za doseganje tistih ciljev EKS, katerih stopnja skladnosti s posameznim okoljskim ciljem je ocenjena 
s stopnjo skladnosti »povezava med ciljema ni enoznačna« (obarvano rumeno), obstaja možnost tako 
za bistvene vplive na okolje, ki jih je možno ob upoštevanju pogojev omiliti tako, da so za okolje še 
sprejemljivi, kot tudi za bistvene negativne vplive na okolje, ki jih ni možno omiliti. V to skupino 
skladnosti se uvrščajo predvsem cilji EKS, ki jih je možno doseči z umestitvijo v okolje novih naprav 
za izkoriščanje obnovljivih virov energije. Na primer, nova HE ali nova vetrna elektrarna lahko 
negativno vpliva na biotsko raznovrstnost, doseganje dobrega ekološkega stanja telesa površinske 
vode ali dodatno obremenjuje okolje s hrupom. 
 
Iz rezultatov ocenjevanja skladnosti ciljev EKS z okoljskimi cilji izhaja: 

- cilji EKS so skladni s tistimi okoljskimi cilji, ki so opredeljeni na ravni EU kot prispevek 
Slovenije k doseganju tega cilja, 
- noben od ciljev EKS ni neskladen z nobenim od izbranih okoljskih ciljev, 

5. OCENA SKLADNOSTI CILJEV 
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- vsi cilji EKS so skladni ali delno skladni z najmanj tremi (3) izbranimi okoljskimi cilji, kar 
zagotavlja trajnostno usmeritev razvoja energetske politike Slovenije, 
- 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. 
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Tabela 6: Vrednotenje skladnosti ciljev EKS do leta 2030 in okoljskih ciljev 
I. Prispevati k 40% zmanjšanju 
izpustov TPG na EU ravni 
 
              

     

II. Prispevati k 27 % deležu OVE na 
EU ravni  
 
             

     

III. Prispevati k 27 % povečanju 
energetske učinkovitosti na ravni EU  
 
             

     

IV. Zagotoviti zadostno kapaciteto ter 
razpršenost energetskih virov in 
dobavnih poti 
             

     

V. Zagotoviti dovolj zmogljiva 
omrežja, vključno z ustreznimi 
čezmejnimi povezavami  
             

     

VI. Zagotoviti obratovalno zanesljivo 
združevanje energetskih sistemov, 
razpršenih virov električne energije in 
hranilnikov energije             

     

VII. Zagotoviti ravnotežje med 
zagotavljanjem kakovosti in stroški 
pri oskrbi z energijo ter učinkovitosti 
rabe energije             

     

 

OC 1 OC 2 OC 3 OC 4 OC 5 OC 6 OC 7 OC 8 OC 9 OC 10 OC 11 OC 12 OC 13 OC 14 OC 15 

 
OC 16 

 
OC 17 
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6.1 OPIS UKREPOV ZA DOSEGANJE CILJEV EKS 

 
Z EKS je opredeljeno, da se bodo ukrepi za doseganje usmeritev in ciljev EKS podrobneje določili v 
prihodnjih akcijskih načrtih ukrepov, ki bodo sestavljali Celovit nacionalni podnebno energetski načrt 
Slovenije do leta 2030 (DPEN)14 in v katerega bodo povzete tudi rešitve iz obstoječih akcijskih 
načrtov po posameznih področjih (predvsem obstoječa akcijska načrt za OVE in URE). 
 
Za pripravo vsakega od petih (5) sklopov ukrepov za doseganje usmeritev in ciljev EKS (poglavje 3.3 
tega okoljskega poročila) so v EKS opredeljena izhodišča. Ključna izhodišča za pripravo ukrepov za 
doseganje usmeritev in ciljev EKS so povzeta v poglavjih od 7.1.1 do 7.1.5 tega okoljskega poročila. 
 
6.1.1 UKREPI OPUŠČANJA FOSILNIH VIROV IN POSTOPNEGA PREHODA NA 

OBNOVLJIVE IN NIZKOOGLJIČNE VIRE 

 
SONČNA ENERGIJA 
 
Sončna energija bo prevzela velik delež bremena opuščanja fosilnih goriv. Slovenija bo zato v 
obdobju 2020-2030 in tudi po letu 2030 še bolj intenzivno povečevala izrabo sončne energije, 
predvsem za proizvodnjo električne energije. Sončna energija bo imela pomembno vlogo pri 
samooskrbi stavb, sosesk oz. širših skupnosti. Večja izraba sončne energije bo zahtevala večje 
povezovanje sistemov, uvajanje novih načinov skladiščenja energije in ustvarjanje okolja za 
izkoriščanje proizvodnih in poslovnih priložnosti. 
 
VETRNA ENERGIJA 
 
Slovenija nima obsežnejših ravnih terenov s stanovitno in zadostno hitrostjo vetra za postavitev zelo 
učinkovitih večjih polj vetrnih elektrarn, ima pa še neizkoriščena vetrovno primernih območij izven 
varovanih območij, kjer je izkoriščanje vetrne energije ekonomično. 
 
Čim prej je treba začeti izrabljati razpoložljiv neizkoriščen vetrni potencial, po letu 2030 pa izgradnjo 
novih vetrnih elektrarn še pospešiti. V kolikor ne pride do odločitev za dolgoročno uporabo jedrske 
energije, bo treba intenzivneje povečevati 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. 
 
BIOMASA 
 
Lesna biomasa iz slovenskih gozdov je pomemben dejavnik blaženja podnebnih sprememb, 
trajnostnega razvoja, zanesljivosti pri oskrbi s toplotno energijo, nižjih stroškov ogrevanja, pozitivnih 
                                                      
14 Glej predlog Uredbe o upravljanju energetske unije; COM(2016) 759 final/2. 

6. PRESOJA VPLIVOV EKS NA OKOLJSKE CILJE, 

OMILITVENI UKREPI IN SPREMLJANJE STANJA 
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gospodarskih učinkov, sinergijskih učinkov vzdolž lesnopredelovalne verige ter manjšanja uvozne 
odvisnosti. 
 
Z razvojem sodobnih kurilnih naprav z visokim izkoristkom in ugodnim vplivom na okolje, bo 
energetska izraba lesne biomase med ključnimi stebri oskrbe z energijo v Sloveniji. Pri tem je 
pomemben tudi gospodarski vidik, saj izraba manj kakovostnega lesa v energetske namene močno 
izboljša ekonomiko lesno predelovalnih verig. Odpadna lesna biomasa mora imeti ključni pomen v 
proizvodnji toplote in električne energije v daljinskih sistemih, kjer je to smiselno. 
 
GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Prehod v nizkoogljično družbo bo dolgoročno zahteval izrabo vseh razpoložljivih obnovljivih virov, 
tudi koriščenje toplote iz geotermalnih vodonosnikov in rabo plitve geotermalne energije. Spodbujati 
je treba koriščenje geotermalne energije predvsem za ogrevanje na trajnostni okolju prijazen način, 
tudi z uporabo geotermalnih toplotnih črpalk. 
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
V promet se bo kot pogonsko gorivo postopoma uvajala elektrika in alternativna goriva. Nadaljevala 
se bo elektrifikacija železniških prog. 
 
Z uporabo alternativnih goriv za pogon vozil, predvsem električne energije ter zemeljskega in 
sinteznega plina ter sinteznih tekočih goriv, se bodo zmanjšali uvozna odvisnost in negativni učinki na 
okolje in zdravje ter povečala kakovost življenja v urbanih središčih. Rast deleža električnih vozil bo 
zahtevala pravočasno prilagajanje elektroenergetske in polnilne infrastrukture. 
 
VODNA ENERGIJA 
 
Vodna energija bo še naprej obdržala vodilno vlogo pri zagotavljanju kakovostnega obratovanja 
elektroenergetskega sistema. Njena izraba bo zagotavljala tudi druge pozitivne učinke, kot so zaščita 
pred poplavami ob visokih vodah in reguliranje vodnega toka za namen drugih rab površinske vode 
(namakanje, turizem in zadrževanje zaradi zagotavljanja količinskega stanja podzemne vode. 
 
Precej potenciala za izrabo vodne energije je v Sloveniji še neizkoriščenega, tako za gradnjo velikih, 
srednjih in tudi malih ali mikro hidroelektrarn.  
 
JEDRSKA ENERGIJA 
 
Jedrska energija ima v Sloveniji pomembno mesto pri nizkoogljični proizvodnji električne energije in 
v tem smislu prispeva k ciljem razogljičenja. Pripravljeni scenariji EKS upoštevajo podaljšanje 
obratovanja obstoječe JEK do leta 2043, hkrati pa nakazujejo, da je lahko dolgoročno (do leta 2050) 
jedrski scenarij eden od izvedljivih scenarijev. EKS odpira razpravo o nadaljnji rabi jedrske energije 
pri čemer bo treba upoštevati tudi dolgoročno konkurenčnost in zanesljivost oskrbe z energijo, ter 
seveda vsa tveganja: poleg tveganja za zvezi z jedrsko varnostjo in z izvedbo dolgoročnega 
skladiščenja ali odstranjevanja visoko radioaktivnih odpadkov sta pomembni tudi politično in 
ekonomsko tveganje odločitve o jedrski energiji. 
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Ob predpostavki izpolnjevanja vseh varnostnih in tehničnih standardov delovanja JEK je v EKS 
predvideno podaljšanje rabe jedrske energije v JEK do leta 2043. 
 
ZEMELJSKI PLIN 
 
Raba zemeljskega plina je okoljsko sprejemljivejša od ostalih fosilnih goriv zaradi nižjih emisij TGP 
in tudi drugih onesnaževal zraka, poleg tega pa je pomembna tudi njegova raba v visokotemperaturnih 
industrijskih procesih. 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. 
 
6.1.2 UKREPI ZA POVEČANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI 

 
UČINKOVITA RABA ENERGIJE 
 
Povečanje učinkovite rabe energije je prvi in ključni ukrep na poti k nizkoogljični družbi. 
 
Ukrepi učinkovite rabe energije imajo izrazito ugodne makroekonomske učinke, kot je spodbujanje 
gospodarske rasti, ustvarjanje delovnih mest in zmanjšanje uvozne odvisnosti od fosilnih goriv. Gre za 
potencial v celotni energetski verigi, od proizvodnje, prenosa in distribucije energije, njene končne 
rabe, ki vključuje možne in potrebne spremembe življenjskih navad na marsikaterem področju. 
Spodbujanje učinkovite rabe energije bo pri odjemalcih zmanjšalo porabo in s tem stroške za energijo, 
pozitivno bo tudi vplivalo na zdravje ljudi; gospodarstvu pa bo učinkovitejša raba energije povečala 
konkurenčnost. 
 
TOPLOTA 
 
Približno 40 % končne energije se porabi za ogrevanje in hlajenje stavb, kar vključuje tudi porabo 
toplote v industrijskih procesih. Zaradi novih standardov in posledično boljše energijske učinkovitosti 
stavb, se bo ta delež postopoma nižal. V stavbah se bo do leta 2030 zmanjšala poraba končne energije 
za 30 % glede na leto 2005, vsaj dve tretjini porabe energije pa bo iz OVE. Ogrevalni sistemi se bodo 
prilagodili in postali energetsko učinkovitejši in okoljsko sprejemljivejši. 
 
V daljinskih sistemih ogrevanja je treba spodbujati tudi okolju prijazno energetsko izrabo odpadkov, 
ki jih ne bo smiselno uporabiti drugače. 
 
KROŽNO GOSPODARSTVO 
 
Krožno gospodarstvo je povezano s pridobivanjem, proizvodnjo, uporabo in odlaganjem naravnih 
virov. Cilj krožnega gospodarstva je čim dlje ohranjati vrednost materialov in energije, uporabljenih 
za proizvode ter s tem zmanjšati količino odpadkov in uporabo naravnih virov. Pomemben vidik 
krožnega gospodarstva je tudi ravnanje z odpadki. Poleg predelave v uporabne surovine je ena od 
pomembnih metod izkoriščanja odpadkov njihova energetska uporaba.  
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6.1.3 UKREPI UVAJANJA NAPREDNIH ENERGETSKIH SISTEMOV IN STORITEV  

 
ENERGETSKA OMREŽJA 
 
Prenosna in distribucijska omrežja ter sistemi daljinskega ogrevanja morajo delovati zanesljivo in 
kakovostno ter se ob tem prilagajati spremembam oz. razvijati na tak način, da bodo zagotavljali 
zadostno robustnost in hkrati prožnost za vključevanje novih tehnologij in virov ter naprednih 
sistemov upravljanja z energijo.  
 
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 bo posebej izpostavljeno električno distribucijsko omrežje, ki pa 
bo moralo delovati enotno in v popolni skladnosti s prenosnim omrežjem. 
 
Proizvodnja električne energije bo bolj razpršena in posledično bo to predstavljalo dodaten izziv za 
distribucijo električne energije. 
 
Vključevanje večjega obsega proizvodnje iz OVE v elektroenergetsko omrežje, predvsem sončnih in 
vetrnih elektrarn, bo zahtevalo večje rezerve energije in moči, robustna in napredna omrežja ter 
prilagajanje tako proizvodnje, kot tudi odjema.  
 
TRG IN DELEŽNIKI 
 
Javne gospodarske službe, ki upravljajo z energetsko infrastrukturo, bodo tudi v prihodnje regulirane 
skladno s pravnim redom EU. Za konkurenčno, zanesljivo in odprto delovanje trga bomo zagotavljali 
učinkovit zakonodajni okvir in ustrezen nadzor, z jasno in odločno vlogo regulatorja trga. 
 
Odjemalci bodo postali bolj aktivni uporabniki omrežij, s čimer bodo lahko optimirali svojo 
energetsko in finančno učinkovitost uporabe omrežja ob novih proizvodih in storitvah v razmerah 
naprednih omrežij. 
 
Nujno bo prilagajanje odjema in proizvodnje, pri čemer bodo pomembno vlogo imela napredna 
omrežja in aktivni uporabniki. 
 
ENERGETSKA OSKRBA NAPREDNIH MEST IN SKUPNOSTI 
 
Za doseganje ciljev EKS 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 področju doseganja energetskih 
ciljev. 
 
Napredna mesta in 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 obnovljivih virov bo razpršena, saj bo glede na naravne danosti lokacije 
mnogo uporabnikov postalo tudi proizvajalcev energije. 
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6.1.4 OZAVEŠČANJE PORABNIKOV IN PONUDNIKOV O TRAJNOSTNI OSKRBI IN 

RAVNANJU Z ENERGIJO 

 
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 in vključitev vsebin s področja trajnostne rabe energije v celoten sistem izobraževanja, od 
vrtcev naprej. 
 
6.1.5 PODPORE RAZVOJU ZNANJ S PODROČJA TRAJNOSTNE OSKRBE IN 

RAVNANJA Z ENERGIJO 

 
RAZISKAVE IN RAZVOJ 
 
S pripravo in prehodom v nizkoogljično družbo se vzpostavljajo potrebe in trgi za trajnostne 
energetske tehnologije in storitve. Področje trajnostnega pridobivanja in rabe energije bo postalo 
prednostno področje povezovanja raziskav in razvoja novih izdelkov, proizvodnih procesov, storitev 
in rešitev z gospodarstvom. Cilj povezovanja v širši raziskovalni in inovacijski prostor mora biti 
pridobivanje uporabnih rešitev za trg. Za tehnološki razvoj in uspešen preboj na trg bo treba izboljšati 
raven znanja in veščin, zagotoviti večja vlaganja v raziskave in razvoj ter za preboj zelenih tehnologij 
na trg. Za doseganje ciljev EKS je še posebej treba pospešiti nadaljnji razvoj na področjih shranjevanja 
energije, aktivnih odjemalcev ter naprednih omrežij, predvsem pri distribuciji električne energije. 
 
GOSPODARSTVO 
 
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. Uvajale se bodo ustrezne spodbude za razvoj gospodarskih panog, 
za proizvodnjo naprav, opreme in storitev na področju trajnostnih tehnologij. Podpiral se bosta razvoj 
in uporaba vseh tistih konkretnih raziskav in znanj, ki bodo gospodarstvu zagotavljale napredek v 
skladu z usmeritvami iz EKS. 
 

6.2  PRESOJA VPLIVOV UKREPOV EKS PO POSAMEZNIH PODROČJIH 
OKOLJA  

 
6.2.1 NARAVNI VIRI 

 
Okoljski cilj 1: Zagotoviti racionalno in učinkovito rabo naravnih virov 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
V splošnem je vpliv ukrepov prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije na naravne vire 
pozitiven: s proizvodnjo energije iz obnovljivih virov in nizkoogljičnih virov energije se zmanjšuje 
raba fosilnih goriv in s tem se zmanjšuje obremenjevanje okolja z emisijami toplogrednih plinov in 
drugimi emisijami v zrak, kar posledično pomeni manjšo možnost onesnaženja tal, zmanjšuje možnost 
nastanka kislega dežja, podnebnih sprememb, vremenskih ujm…, ki negativno vplivajo na možnost 
rabe naravnih virov. 
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Navedenih pozitivnih vplivov na naravne vire ni pričakovati v celoti pri ukrepih prehoda na 
alternativne vire za pogon vozil razen, če je alternativno gorivo vodik ali elektrika. Prav tako ukrepi 
spodbujanja rabe zemeljskega plina za pogon vozil v obdobju prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije pripomorejo le k zmanjšanju posledic emisije onesnaževal na naravne vire. 
 
Potrebna je pozornost pri umeščanju objektov za izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov 
energije v prostor ter pri načrtovanju same intenzitete izrabe obnovljivih virov energije, da lokalno ne 
pride do negativnih vplivov na naravne vire (gozd, kmetijska zemljišča) in da je dodatni vpliv kot 
posledica zasedbe zemljišč zaradi vzpostavitev obvezne spremljajoče infrastrukture (npr. električni 
vodi, dostopne ceste ipd.) na naravne vire še sprejemljiv. 
 
SONČNA ENERGIJA 
 
Trajni neposredni vplivi so možni v primeru, da bi se sončne elektrarne umeščale na nepozidana 
zemljišča, in sicer na najboljša kmetijska zemljišča ali gozd. 
 
VETERNA ENERGIJA 
 
Posegi v tla pri temeljenju vetrnih elektrarn in gradnji pripadajoče infrastrukture lahko povzročijo 
erozijo tal (začasni ali trajni neposredni negativni vplivi), a jo je možno s pravilno izvedbo posegov 
preprečiti. Obratovanje vetrnih elektrarn nima vpliva na stanje tal na območju vetrnih elektrarn. Na 
vseh potencialnih območjih vetrnih elektrarn prevladujejo gozdne površine. Za vsako stojišče vetrnice 
je potrebna vzpostavitev očiščenega platoja v površini 20 x 40 m, zaradi česar bo prišlo tudi do izgub 
gozdnih površin. 
 
BIOMASA 
 
Gozdna biomasa: lesna industrija je energetsko samozadostna industrija brez odpadkov, saj je za 
predelavo uporaben tudi les slabše kakovosti, les najslabše kakovosti pa kot energent. Daljinsko 
ogrevanje s soproizvodnjo elektrike na lesno biomaso je za Slovenijo ekonomsko eden najbolj 
perspektivnih obnovljivih virov energije. Večja stopnja finalizacije lesnih proizvodov pomeni tudi 
večjo ponudbo lesnih ostankov za energetsko izrabo (drva, lesni ostanki, sekanci, peleti). Zdravo 
povpraševanje po lesu za ogrevanje pa hkrati tudi izboljšuje ekonomiko celotne vrednostne verige 
lesa. Dolgoročno energetska raba lesne biomase ne bo ogrozila trajnostne rabe gozda, kar pomeni, da 
posek ne bo toliko večji, da bi lahko ogrozil večanje letnega prirasta lesa. Posek je prav tako reguliran 
z gozdno gospodarskimi načrti. Je pa treba pri energetskem izkoriščanju gozdne biomase upoštevati 
pogoj, da se kvaliteten les prednostno uporablja za predelavo, les slabše kakovosti in lesni ostanki pa 
kot energent, le tako bo zagotovljena trajnostna raba tega naravnega vira. 
 
Gozdna biomasa, namenjena pridobivanju energije, mora izpolnjevati pogoje, določene s trajnostnimi 
merili za gozdno biomaso iz Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih 
virov, ki se za obdobje 2020-2030 z obnovo te direktive zaostrujejo (COM(2016) 767 final). 
 
Bioplin: za proizvodnjo bioplina je predvidena uporaba ostankov in odpadkov iz kmetijstva. Uporaba 
žit in drugih krmil mora biti omejena oziroma se mora morebitna obstoječa raba žit in drugih krmil 
postopno opustiti z namenom, da izraba kmetijskih zemljišč za pridobivanje energentov posledično ne 
manjša možnosti samopreskrbe s kmetijskimi proizvodi. 
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GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Koriščenje geotermalne energije iz termalnih vodonosnikov in uporaba tehnologij izkoriščanja plitvo 
ležečih geotermalnih virov, ki s toplotnimi črpalkami izkoriščajo entalpijo podzemnih voda ali tal, 
imata predvsem lokalen vpliv na tla.  
 
Čeprav za uporabo geotermalnih virov še ni predpisanih standardov in obveznih ravnanj za vgradnjo 
oziroma razgradnjo opreme za izkoriščanje geotermalne energije, vgradnja opreme za izkoriščanje 
geotermalne energije glede na stanje uporabljenih tehnik in glede na običajno rabo zemljišč, na katerih 
se umeščajo sistemi izkoriščanja geotermalne energije, nima bistvenega vpliva na naravne vire.  
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Vpliv alternativnih goriv za pogon vozil na gozdna in kmetijska zemljišča je nebistven, če se v 
primeru, ko je alternativno gorivo za pogon vozil biogorivo, to alternativno gorivo razvršča med 
»napredna pogonska biogoriva“, kar pomeni, da gre za biogorivo, ki je proizvedeno iz surovin, katerih 
proizvodnja ne ogroža trajnostne rabe gozda ali proizvodnje živil in krme15. 
 
Za obdobje 2020-2030 se bo štelo, da je vpliv biogoriv kot alternativnih goriv za pogon vozil na 
gozdna in kmetijska zemljišča še sprejemljiv, če največji prispevek tekočih biogoriv, proizvedenih iz 
poljščin, ki se uporabljajo za živila in krmo, k končni porabi energije iz obnovljivih virov v prometu 
ne presega odstotka, ki je za vsako leto tega obdobja določen v predlogu obnove Direktive o 
spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov16. 
 
VODNA ENERGIJA 
 
Pri izgradnji hidroelektrarn je lahko opazen trajen neposredni negativni vpliv na naravne vire v 
primeru zasedbe najboljših kmetijskih zemljišč ali gozdov. Zasedba prostora je lahko tudi posledica 
zahtev po vzpostavitvi nadomestnih habitatov. V primeru umeščanja objektov in spremljajoče 
infrastrukture izven naseljenih območji, se bo večala tudi fragmentacija kmetijskih in gozdnih 
zemljišč. 
 
Še posebej velik vpliv na kmetijska in gozdna zemljišča imajo lahko akumulacijske hidroelektrarne, ki 
lahko v primeru izvedbe velikih akumulacij, povzročijo obsežne trajne izgube zemljišč. 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. 
 
 
 
 
 

                                                      
15 surovine, katerih proizvodnja ne ogroža trajnostno rabo gozda ali proizvodnje živil in krme, so surovine iz 
Priloge IX iz predloga obnove Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(COM(2016) 767 final). 
16 glej Prilogo X iz predloga obnove Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov 
(COM(2016) 767 final). 
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JEDRSKA ENERGIJA 
 
Proizvodnja elektrike iz jedrske energije šteje za nizkoogljični vir energije, ki v smislu tega okoljskega 
poročila ne vpliva na naravne vire, ker se jedrsko gorivo kot mineralna surovina pridobiva izven 
obravnavanega območja vplivov na okolje.  
 
Vplivi proizvodnje elektrike iz jedrske energije v Sloveniji na tla oziroma rabo zemljišč so lokalni 
zaradi umestitve jedrskih objektov in pripadajoče infrastrukture v prostor, kot tudi zaradi nameravane 
umestitve objektov za dolgoročno skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov v bližini JEK.  
 
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 ter 
zagotoviti trajno rešitev v zvezi z ravnanjem z visoko radioaktivnimi odpadki. Ob izpolnjevanju tega 
pogoja je proizvodnja električne energije iz jedrske energije z vidika vplivov na naravne vire ocenjena 
kot nebistvena (ocena vpliva C).    
 
ZEMELJSKI PLIN 
 
Raba zemeljskega plina na poti do razogljičenja ima predvsem pomembno prehodno podporno vlogo 
pri proizvodnji elektrike in tudi pri prehodu na alternativna goriva za pogon vozil. V smislu tega 
okoljskega poročila raba zemeljskega plina ne vpliva na naravne vire, ker se kot mineralna surovina 
pridobiva izven obravnavanega območja vplivov na okolje.  
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na naravne vire je ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena vpliva C). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na naravne vire je izrazito pozitiven: z uvajanjem 
energetske učinkovitosti se zmanjšuje potreba po električni energiji in toploti, kar posledično pomeni 
zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami toplogrednih plinov in drugimi emisijami v zrak. 
Zaradi manjših emisij v zrak se možnost onesnaženja tal zmanjšuje, prav tako pa se posledice 
podnebnih sprememb omilijo, kar povečuje možnost rabe naravnih virov. 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti so večkrat povezani tudi z ukrepi zmanjševanja nastajanja 
odpadkov ali njihove ponovne uporabe oziroma njihovega recikliranja, kar pomeni manjši negativen 
vpliv na naravne vire. Energetska raba odpadkov je le redkoma upravičena in praviloma gre za izrazito 
majhen prispevek k celotni energetski bilanci. Tudi vsaka energetska raba odpadkov ne šteje k 
ukrepom razogličenja17.  
 
Skupen vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na naravne vire je pozitiven (ocena A). 
 
 

                                                      
17 za obnovljiv vir energije šteje le gorivo iz biomasnega dela odpadkov in še to pod pogojem, da za odpadek 
niso predpisani cilji recikliranje v skladu z Direktivo 2008/98/ES o odpadkih. Predlog nove Direktive 
2009/28/ES o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov (COM(2016) 767 final) uvaja tudi pojem „fosilna 
goriva iz odpadkov“, kar pomeni tekoča in plinasta goriva, proizvedena iz tokov odpadkov neobnovljivega 
izvora, vključno s plini iz predelave odpadkov in izpušnimi plini.  
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Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev 

 
Predvideno je, da bodo prilagoditve in nadaljnji razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij ter 
sistemov daljinskega ogrevanja potekale praviloma po obstoječih trasah električnih in toplovodnih 
vodov in tako, da so v času posegov v omrežja vplivi na naravne vire čim manjši.  
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev ter ozaveščanje porabnikov in ponudnikov 
o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo nimajo vpliva na naravne vire oziroma je ta v primeru 
ozaveščanja lahko tudi pozitiven (ocena vpliva A). 
 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo ter Podpore razvoju 
znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo so namenjeni spodbujanju učinkovite rabe 
energije in postopnega prehoda na obnovljive vire, vpliva na naravne vire ne bo oziroma je ta 
pozitiven (ocena vpliva A). 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje cilja smotrne in učinkovite rabe naravnih virov: 
 
1. sončnih elektrarn se ne umešča na gozdna ali kmetijska zemljišča, razen če gre za degradirana 
območja: 
2. pri umeščanju hidroelektrarn in vetrnih elektrarn v prostor in izgradnji je treba: 

- izogibati se umeščanju na najboljša kmetijska zemljišča, strnjene gozdne komplekse ter v 
gozd z lesno proizvodno funkcijo na prvi stopnji poudarjenosti, 

- izogibati se umeščanju objektov za izkoriščanje hidroenergije na poplavnih in 
vodovarstvenih območjih ter na območjih kopalnih voda, 

- načrtovati nadomestne habitate izven območij kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo 
ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane, 

- preprečiti erozijo tal; 
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; 
4. energetska raba lesne biomase ne sme ogroziti drugih funkcij gozda. Zaradi trajnostne rabe 
gozdov mora biti raba lesne biomase vedno podrejena rabi lesa za proizvodnjo izdelkov. 
 
Kazalniki za spremljanje stanja: poraba lesa in lesnih odpadkov za energetske namene. 

 
 
6.2.2 ZRAK 

 
Okoljski cilj 2: Zagotoviti doseganje dolgoročnih ciljev za letne količine izpustov onesnaževal v zrak 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 
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Vpliv ukrepov prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije na emisije onesnaževal v zrak bo 
pozitiven, ker se zmanjšuje raba fosilnih goriv kot vira energije, vendar bodo učinki teh vplivov 
različni tako glede na vrsto onesnaževal kot tudi glede na vrsto vira energije, ki nadomešča fosilne vire 
energije. 
 
Novela Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega 
zraka18, ki jo bo treba pripraviti v skladu z Direktivo 2016/2284/EU o zmanjšanju nacionalnih emisij 
za nekatera onesnaževala zraka, bo za sektorje, v katerih se goriva uporabljajo za proizvodnjo energije 
(sektorji energetika, industrija, trgovina in storitve ter promet) tako, kot tudi za druge sektorje, 
opredelila zmanjševanja emisij onesnaževal za obdobje 2020-2029 in za obdobje po letu 2030. Pri 
opredelitvi zmanjševanja emisij onesnaževal bodo morali biti izpolnjeni indikativni cilji zmanjševanja 
emisij onesnaževal, ki so za Slovenijo določeni v Direktivi 2016/2284/EU. 
 
Če se za najbolj značilni onesnaževali, ki nastajata pri energetski rabi goriv, PM2,5 ter NOx, 
prevzamejo kar indikativni cilji zmanjševanja emisij onesnaževal, ki so določeni v Direktivi 
2016/2284/EU za zmanjšanje celotne emisije onesnaževal iz Slovenije, morajo ukrepi prehoda na 
obnovljive vire energije do leta 2030 zagotoviti naslednje zmanjševanje emisij: 
- emisija NOx je vsako leto v obdobju 2020-2029 manjša najmanj za 39 % od emisije v letu 2005, 
- emisija NOx je vsako leto po letu 2030 manjša najmanj za 71 % od emisije v letu 2005, 
- emisija PM2,5 je vsako leto v obdobju 2020-2029 manjša najmanj za 25 % od emisije v letu 2005, 
- emisija PM2,5 je vsako leto po letu 2030 manjša najmanj za 70 % od emisije v letu 2005. 
 
Letne količine emisije onesnaževal, ki so značilni za rabo goriv za energetske namene, so za Slovenijo 
za leto 2015 prikazane v spodnji tabeli19. 
 
Tabela 7: Letne količine onesnaževal zaradi energetske rabe goriv v Sloveniji v letu 2015 

Onesnaževalo/letna količina (1.000 
t/leto) 

Vsi 
sektorji 

Energetika  Industrija  Trgovina, 
storitve in 
gospodinjstva 

Promet  

Vsa onesnaževala: PM2,5, SO2, NOx, 
NH3, NMVOC 

103,7 8,8 9,4 24,2 23,1 

PM2,5 11,7 0,3 0,9 8,9 1,1 

NOx 35,2 4,5 4,5 4,8 18,7 

 
Iz podatkov o letnih količinah emisije onesnaževal za leto 2015 je razvidno, da je zaradi rabe goriv v 
energetske namene letna emisija PM2,5 daleč največja v sektorju trgovina, storitve in gospodinjstva 
(pretežno zaradi rabe biomase za ogrevanje prostorov), letna emisija NOx pa je daleč največja v 
sektorju promet (zaradi rabe tekočih fosilnih goriv za pogon vozil).  
 
Za ukrepe prehoda na obnovljive vire energije se do leta 2030 predvideva največje učinke 
zmanjševanja emisije PM2,5 v sektorju trgovina, storitve in gospodinjstva ter emisije NOx v sektorju 
promet, oziroma drugače: za doseganje ciljev zmanjševanja emisij onesnaževal iz Direktive 
2016/2284/ES so ključnega pomena ukrepi učinkovite rabe energije in prehoda na obnovljive vire 
energije pri ogrevanju stavb, vključno z rabo biomase v sodobnih kurilnih napravah, ter ukrepi 
spodbujanja rabe alternativnih goriv za pogon vozil.  

                                                      
18 Operativnega programa doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka, september 
2005. 
19 Vir EEA, https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/necd-directive-data-viewer. 
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BIOMASA 
 
Energetska raba lesne biomase je v proizvodnji električne energije in toplote z vidikov vplivov na zrak 
sprejemljiva, če koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih kurilnih naprav ne presega naslednjih 
vrednosti: 
- 90 mg/m3 za male kurilne naprave, vgrajene do leta 2017, 
- 20 mg/m3 za male kurilne naprave, vgrajene po letu 2017, 
- 50 mg/m3 za srednje kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo ≥ 1 MW in ≤  5 MW, ki so 
obratovale pred 20. decembrom 2018, 
- 30 mg/m3 za srednje kurilne naprave z nazivno vhodno toplotno močjo > 5 MW in < 50 MW, ki so 
obratovale pred 20. decembrom 2018, 
- 20 mg/m3 za srednje kurilne naprave, ki bodo začele z obratovanjem po 20. decembru 201820, 
- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave z vhodno toplotno močjo ≥ 50 in ≤ 100 MW ter 20 mg/m3 za 
velike kurilne naprave nad 100 MW v skladu z Direktivo 2010/75/EU o emisiji onesnaževal iz 
industrijskih virov onesnaževanja. 
 
Energetska raba lesne biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom je ukrep spodbujanja 
električne energije iz obnovljivih virov energije, ki je glede vidika vplivov na onesnaženost zraka 
ocenjen za okoljsko sprejemljivo proizvodnjo toplote in električne energije, če v povprečju emisija 
celotnega prahu iz kurilnih naprav ne bo presegla navedenih mejnih vrednosti. Čeprav so emisije 
celotnega prahu zaradi energetske rabe lesne biomase večje od emisije celotnega prahu zaradi 
energetske rabe tekočih in plinastih fosilnih goriv, je energetska raba lesne biomase v velikih enotah 
SPTE z visokim izkoristkom upravičena in ocenjena z nebistvenim vplivom na okolje zaradi njenih 
nespornih koristi pri izboljšanju okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Poleg uvajanja kurilnih naprav novih tehnologij, ki zagotavljajo doseganje navedenih mejnih vrednosti 
za emisije celotnega prahu, je treba v urbaniziranih okoljih zaradi manjše specifične emisije 
onesnaževal, preračunane na koristno uporabljeno toploto za ogrevanje, spodbujati sisteme lokalne 
oskrbe z energijo, kar vključuje naslednje ukrepe daljinskega ogrevanja: 
- priključevanje novih odjemalcev, 
- širitev omrežij daljinskega ogrevanja, 
- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja, 
- izgradnja novih sistemov daljinskega ogrevanja: mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno 
toplotno močjo 500 kWt in večji sistemi povprečne velikosti 4 MWt, 
- izkoriščanje trdnega goriva iz odpadkov v energetske namene. 
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Vpliv uvajanja alternativnih goriv za pogon vozil na zmanjševanje emisij onesnaževal PM2,5 in NOx v 
zrak je praviloma pozitiven, učinek na zmanjševanje emisij teh onesnaževal pa je odvisen od vrste 
alternativnega goriva, in sicer: 
- pogon vozil na električno energijo ali vodik izniči emisije PM2,5 in NOx

21, 

                                                      
20 Mejne vrednosti za srednje kurilne naprave bodo določene v slovenski zakonodaji po prenosu Direktive 
2015/2193/EU o emisiji onesnaževal iz srednje velikih kurilnih naprav v slovenski pravni red. 
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- pogon vozil na napredna biogoriva in druga biogoriva delno znižuje emisije onesnaževal v primerjavi 
z emisijami onesnaževal iz pogona vozil na dizelsko gorivo22,  
- pogon vozil na zemeljski plin, vključno z biometanom, izrazito znižuje emisije PM2,5 in NOx v 
primerjavi z emisijami onesnaževal iz pogona vozil na dizelsko gorivo. 
 
ZEMELJSKI PLIN 
 
Ukrepi uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije, ki temeljijo na energetski rabi 
zemeljskega plina, pomenijo z vidika vplivov na zrak dodatno prednost pred drugimi načini 
pridobivanja toplote in električne energije na fosilna goriva. Pomemben vpliv na obremenjenost 
zunanjega zraka pri ukrepih spodbujanja soproizvodnje toplote in električne energije, ki združujejo 
uvajanje različnih tehnik SPTE z visokim izkoristkom na zemeljski plin, nastaja le zaradi emisije 
dušikovih oksidov. 
 
Za ukrepe uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije tudi v sektorju storitvenih dejavnosti 
in v industriji praviloma velja, da so z vidika vplivov na zrak zaradi manjše specifične emisije 
onesnaževal, preračunane na koristno uporabljeno toploto in električno energijo, manjši kot so celotni 
vplivi na okolje zaradi emisije onesnaževal iz naprav, v katerih se enaka količine toplote in električne 
energije proizvede ločeno. 
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na zrak zaradi emisij onesnaževal je ocenjen kot nebistven (ocena vpliva B). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na zrak zaradi emisij onesnaževal je izrazito 
pozitiven: z uvajanjem energetske učinkovitosti se zmanjšuje potreba po električni energiji in toploti, 
kar posledično pomeni zmanjševanje obremenjevanja okolja z emisijami onesnaževal v zrak.  
 
Skupen vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na zrak zaradi emisij onesnaževal je 
pozitiven (ocena vpliva A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev  

 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev ter ozaveščanje porabnikov in ponudnikov 
o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo nimajo vpliva na zrak zaradi emisij onesnaževal oziroma je ta 
v primeru ozaveščanja deležnikov lahko tudi pozitiven (ocena vpliva A). 
 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 
                                                                                                                                                                      
21 Emisija sekundarnih delcev v prometu, ki nastaja zaradi resuspenzije, se pri električni energiji za pogon vozil 
tudi zmanjša (delci, ki so se kot depozicija odložijo na tla in se ponovno dvignejo v zrak kot posledica prometa 
ali vetra, nastajajo samo zaradi obrabe gum).  
22 Primerjava emisije biogoriv za pogon vozil z emisijami pogona vozil na dizelsko gorivo je upravičena, ker v 
bilanco emisij onesnaževal niso vključeni sekundarni delci, ki nastajajo kot posledica kemijske reakcije v zraku 
hlapnih nemetanskih organskih snovi (NMVOC) ter onesnaževali NOx, SO2 in NH3, in sekundarni delci, ki 
nastajajo zaradi resuspenzije. Nastajanje sekundarnih delcev zaradi kemijskih reakcij v zraku pri bencinskem 
pogonu vozil je bistveno večje od nastajanja primarnih delcev pri dizelskem pogonu vozil.     
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Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore razvoju 
znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo so namenjeni spodbujanju učinkovite rabe 
energije in postopnega prehoda na obnovljive vire, vpliva na zrak zaradi emisij onesnaževal ni 
oziroma je ta pozitiven (ocena vpliva A). 
 

Kazalnik za spremljanje stanja: izpusti onesnaževal zraka iz energetskih virov. 

 
 
6.2.3 VODA 

 

6.2.3.1 Dobro ekološko in kemijsko stanje površinskih voda 
 
Okoljski cilj 3: Ohranjati oz. zagotavljati dobro ekološko (obsega tudi količinsko) in kemijsko stanje 
površinskih voda 
 
Okoljski cilj 4: Ohranjati oz. zagotavljati dobro količinsko in kemijsko stanje podzemne vode 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Neposredna raba termalne vode 

 
Tehnološki procesi rabe termalne vode se razlikujejo po namenu (balneologija, ogrevanje, daljinsko 
ogrevanje, rastlinjaki) in kompleksnosti. Pri rabi vode iz geotermalnih vodonosnikov SV Slovenije 
npr. prevladuje kaskadna izraba termalne vode, pri čemer ogrevanju prostorov in sanitarne vode sledi 
ogrevanje bazenskih kompleksov z balneologijo. Poznano je tudi ogrevanje rastlinjakov ter daljinsko 
ogrevanje. Zaradi rabe geotermalne energije so možni negativni vplivi na površinske vode, kot so npr. 
dvig temperature ob izpustih izrabljene termalne vode v VT površinskih voda, kemično, 
mikrobiološko onesnaženje, možna presušitev izvirov ob prekomernem izkoriščanju termalne vode. 
Vplivi so lahko trajni, neposredni in daljinski. 
 
Za vse tehnologije velja, da je treba vodo zaradi zasledovanja okoljskih ciljev in trajnosti rabe 
energetskega potenciala odvzemati iz vodonosnika v čim manjši količini, oziroma jo z reinjekcijskimi 
vrtinami  v zadostni meri vračati v vodonosnik. Pri rabi vode brez reinjeciranja so možni negativni 
vplivi na površinske vode, v katere se vrača energetsko izrabljena vode. Najbolj pereč problem je dvig 
temperature, ki lahko ima, kljub upoštevanju zakonskih določil, negativne posledice na ekološko 
stanje vodnih teles površinskih voda, v katera so običajno speljani izpusti. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 

 
Za obdobje do leta 2030 je v EKS predvidena uporaba tehnologij, ki s toplotnimi črpalkami 
izkoriščajo entalpijo podzemnih voda (toplotne črpalke tipa voda-voda) ali tal (toplotne črpalke tipa 
tla-voda). Te tehnologije OVE za ogrevanje oziroma hlajenje se uvrščajo med tehnologije izkoriščanja 
plitvo ležečih geotermalnih virov.  
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Čeprav za uporabo toplotnih črpalk za izkoriščanje toplote iz plitvo ležečih geotermalnih virov še ni 
predpisanih standardov in obveznih ravnanj pri njihovi vgradnji oziroma razgradnji, izkoriščanje 
plitvih geotermalnih virov, glede na stanje uporabljenih tehnik za toplotne črpalke, nima bistvenega 
vpliva na stanje površinskih voda. 
 
VODNA ENERGIJA 
 
Predvidena izgradnja HE in mHE do leta 2030 bo povzročila trajne neposredne in daljinske vplive na 
ekološko stanje ali ekološki potencial površinskih voda. Upoštevati je treba namreč tako neposredne 
vplive hidroelektrarn, ki nastanejo kot posledica spremembe hidromorfoloških značilnosti (zaradi 
odvzemanja vode, prečnih objektov, zadrževanja vode in prekinitev vzdolžne povezanosti, regulacij in 
drugih ureditev strug ter rabe obrežnega pasu), kot tudi posredne vplive, ki nastanejo kot posledica 
vplivov hidromorfoloških sprememb na biološke, fizikalno-kemijske in hidromorfološke elemente 
kakovosti vode, ki jih prinaša spreminjanje ali preoblikovanje vodnega telesa. 
 
S posegi v okviru ureditve hidroelektrarne se trajno spreminjajo tudi odtočne razmere na širšem 
območju (daljinski vpliv). HE lahko torej vpliva na poplavno ogroženost, zato je že v sklopu 
načrtovanja posegov treba poskrbeti, da se poplavna ogroženost na širšem območju ne bo poslabšala, v 
primeru, da je območje poplavno, pa jo je treba izboljšati. 
 
V skladu s predpisi, ki urejajo stanje površinskih voda, je treba oceniti vpliv mHE in HE na ekološko 
in kemijsko stanje voda, pri čemer se dobro ekološko stanje površinskih tekočih voda ugotavlja z 
vrednotenjem: 
- bioloških elementov kakovosti (bentoški nevretenčarji, fitobentos in makrofiti ter ribe), 
- splošnih fizikalno-kemijskih elementov in 
- hidromorfoloških elementov kakovosti (hidrološki režim, kontinuiteta toka, morfološke razmere). 
V okviru kemijskega stanja je potrebno opredeliti vpliv na koncentracijo prednostnih snovi in 
prednostno nevarnih snovi. 
 
Z umeščanjem mHE in HE v vodno okolje se spreminjajo hidromorfološke značilnosti vodnega telesa, 
kar posledično vpliva na združbe vodnih organizmov in lahko spreminja tudi ekološko stanje vodnega 
telesa. Vplive na ekološko stanje vodnega telesa zaradi umeščanja hidroelektrarn v vodno okolje se 
opišejo z vplivi, ki nastajajo v času gradnje hidroenergetskih objektov v vodnem okolju, ter vplivi, ki 
nastajajo med obratovanjem mHE in HE. 
 
Če se na podlagi celovite presoje vplivov lokacijskega načrta za nove HE ali mHE na stanje voda 
ugotovi, da se kljub izvajanju omilitvenih ukrepov ne more preprečiti poslabšanje stanja voda, obstoji 
možnost pridobitve izjeme za umestitev nove hidroelektrarne v vodno okolje, ki so sestavni del 
okoljskih ciljev, določenih v 4. členu Direktive 2000/60/ES o vodah. 
 
To so izjeme za srednje in dolgoročno odstopanje od doseganja dobrega stanja voda do zaključka 
enega od 6-letnih ciklusov načrtovanja upravljanja z vodami in se nanašajo na nove (načrtovane) 
spremembe fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali spremembe nivoja telesa podzemne vode ali 
neuspešno preprečevanje poslabšanja stanja telesa površinske vode zaradi izvajanja dejavnosti 
trajnostnega razvoja (člen 4(7) Direktive 2000/60/ES o vodah). 
 
Vlada RS lahko ob izpolnitvi vseh obveznih pogojev odloči, da javna korist pridobivanja obnovljive 
energije v primeru novih HE ali mHE prevlada nad javno koristjo doseganja dobrega stanja voda. 
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Podrobneje so postopek in merila za prevlado javne koristi trajnostnega pridobivanja OVE iz 
hidroelektrarn nad javno koristjo doseganja dobrega stanja voda opredeljeni z določbami 19. člena 
(prevlada javne koristi) Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2). 
 
JEDRSKA ENERGIJA 
 
Vpliv proizvodnje električne energije iz obstoječe JEK je z vidika vplivov na vode ocenjen kot 
nebistven (ocena vpliva C), če so zagotovljeni ukrepi občasnega čiščenja hladilnega sistema ter bolj 
pogostega obratovanja s hladilnimi celicami pozno poleti tako, da pri pretoku Save pod 100 m3/s ne bo 
možnosti za pregrevanje Save za več kot 3 oK, oziroma manj, če bo zaradi vsebnosti hranil v Savi 
voda v bazenu HE Brežice bolj občutljiva na pojav evtrofikacije. 
 
Nova JE predvidoma ne bi uporabljala hladilne vode iz Save za pretočno hlajenje. Za novo JE je 
načrtovan zaprt hladilni sistem z mokrimi hladilnimi stolpi. 
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na ekološko in kemijsko stanje površinskih voda je ocenjen kot nebistven pod pogoji 
(ocena C), če se upošteva v tem okoljskem poročilu navedene usmeritve in omilitvene ukrepe in Vlada 
RS pri umeščanju mHE in HE v vodno okolje za vsako posamezno mHE in HE ugotovi, da so 
izpolnjeni pogoji za prevlado nad javno koristijo doseganja dobrega stanja voda. 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na ekološko in kemijsko stanje površinskih voda je 
izrazito pozitiven: z uvajanjem energetske učinkovitosti se zmanjšuje potreba po električni energiji in 
toploti proizvedeni iz fosilnih goriv in tudi sicer, kar posledično pomeni zmanjševanje obremenjevanja 
vodnega okolja z emisijami onesnaževal v zrak in tudi zmanjševanje potreb po električni energiji kot 
obnovljivem viru energije iz mHE in HE.  
 
Skupen vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na ekološko in kemijsko stanje površinskih 
voda je pozitiven (ocena vpliva A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev 

 
Predvideno je, da bodo prilagoditve in nadaljnji razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij ter 
sistemov daljinskega ogrevanja potekale praviloma po obstoječih trasah električnih in toplovodnih 
vodov in tako, da so v času posegov v omrežja vplivi na ekološko in kemijsko stanje površinskih voda 
majhni.  
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev ter ozaveščanje porabnikov in ponudnikov 
o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo nimajo vpliva na ekološko in kemijsko stanje površinskih 
voda (ocena vpliva A). 
 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore razvoju 
znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo so namenjeni spodbujanju učinkovite rabe 
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energije in postopnega prehoda na obnovljive vire, neposrednega vpliva na ekološko in kemijsko 
stanje površinskih voda ne bo (ocena vpliva A). 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja oziroma zagotavljanja dobrega ekološkega in 
kemijskega stanja površinskih voda: 
 
1. hidroenergetska raba vode v obstoječih HE se mora izvajati v skladu z omilitvenimi ukrepi iz 
Programa ukrepov za Načrt upravljanja voda (za obdobje 2016-2021 je to Program ukrepov NUV II); 
2. 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 voda23; 
3. na vplivnem območju obstoječih mHE, je treba zagotoviti izvajanje omilitvenih ukrepov v zvezi  z 
ekološko sprejemljivim pretokom in gradnjo prehoda za vodne organizme; 
4. pri umeščanju novih mHE je treba prioritetno upoštevati možnosti razširitve rabe obstoječih vodnih 
pregrad na proizvodnjo električne energije v mHE; 
5. za proizvodnjo električne energije v mHE je treba vgraditi opremo, ki zagotavlja v skladu s stanjem 
tehnike visok izkoristek pretvorbe vodne energije v električno energijo; 
6. če pri uporabi geotermalne energije injeciranje termalno izrabljene vode v geotermalni vodonosnik 
ni možno, je treba povečati učinkovitost izrabe toplote termalne vode in pred izpustom izrabljene 
geotermalne vode v površinske vodotoke zagotoviti njeno kemično in mikrobiološko neoporečnost. 
 
 
Kazalniki za spremljanje stanja: kemijsko in ekološko stanje površinskih voda. 

 

6.2.3.2 Dobro količinsko in kemijsko stanje podzemne vode 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Neposredna raba termalne vode 

Zaradi rabe termalne vode (balneologija, ogrevanje, daljinsko ogrevanje, rastlinjaki) so možni 
negativni vpliv na podzemne vode (znižanja gladine, vdori hladnejše vode ob vrtinah ob prekomernem 
izkoriščanju). Vplivi so lahko trajni, neposredni in daljinski. Pri izrabi geotermalne energije z 
odvzemanjem toplote iz podzemne vode je potrebna zagotovitev trajnostne rabe ter preprečitev 
nastanka slabega količinskega stanja vodnega telesa podzemne vode. 
 
Pri izkoriščanju geotermalnih virov ni pomembnih vplivov na podzemne vode, če način izkoriščanja 
zagotavlja, da se medij za prenos geotermalne toplote na površje vrača v podtalje. Obratovanje 
objektov geotermalnega vira v primeru reinjeciranja medija za prenos geotermalne toplote torej nima 
pomembnega vpliva na podzemne vode. Prekomerno izkoriščanje termalne vode za ogrevanje in 

                                                      
23 V skladu z določbami tretjega odstavka 56. člena Zakona o vodah (uveljavitev izjem za nove spremembe 
fizičnih značilnosti telesa površinskih voda zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja, ki prenašajo v 
slovenski pravni red določbe člena 4(7) Direktive 2000/60/ES) ter po postopku iz Zakona o urejanju prostora 
(ZUreP-2). 
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hlajenje oziroma ne vračanje vode v vodonosnik pa lahko trajno in daljinsko vpliva na trend znižanja 
gladine podzemne termalne vode.  
 
Med črpanjem vode iz vodonosnika kot pri ponovnem vbrizgavanju vanj mora biti voda ločena od 
okolice. Zaprte cevi, po katerih potekata oba procesa, zagotavljajo, da potencialno škodljiva voda ne 
izhaja v podzemno vodo, v površinske vode ali v zemljo na površju. Običajno sta vrtini za črpanje 
vode in za njeno vračanje v vodonosnik ločeni, tako da je mogoče oba procesa voditi ločeno, kar je 
pomembno zaradi ločene kemične obdelave. Negativni trajni in daljinski vplivi na stanje podzemnih 
vodonosnikov so možni tudi v primeru reinjeciranja vode neustrezne kakovosti (npr. kemično, 
mikrobiološko onesnažena voda iz balneološke rabe). 
 
Do vplivov na podzemne vode pride tudi v času izgradnje objektov za izkoriščanje energije, vendar so 
ti vplivi začasni. Negativni začasni vplivi, s potencialno dolgoročnimi posledicami na stanje 
podzemnih vodonosnikov so možni tudi v času priprave vrtin za rabo termalne vode. Pri tem lahko 
pride do predrtja vodonosnikov v plasteh nad termalnimi, pri čemer lahko pride do onesnaženja tako 
termalnih kot tudi nad njimi ležečih vodonosnikov. Stalno nevarnost (daljinski vpliv) predstavlja tudi 
postavitev večjega števila objektov za rabo geotermalne energije na istem vodonosniku, kakor tudi 
njihova globina. 
 
Obnovljiva energija iz toplotnih črpalk 

 
Z uporabo toplotnih črpalk je predvideno izkoriščanje treh tipov obnovljive energije: aerotermalna, 
geotermalna, in hidrotermalna. 
 
Umestitev toplotnih črpalk tipa zrak-voda je običajno znotraj objektov zgrajenih v skladu s prostorsko 
in okoljsko zakonodajo. Vpliv na podzemne vode ni možen. Toplotne črpalke tipa tla-voda ali voda-
voda posežejo v podtalje in imajo lahko pomembne negativne vplive na podzemno vodo. 
 
Toplotne črpalke tla-voda izkoriščajo za črpanje energijo iz okoliških tal. Gre za vertikalne in 
horizontalne sisteme, pri slednjih so potrebni obsežnejši zemeljski izkopi. Pri vertikalnih sistemih 
zadostuje izdelava vrtin. Po ceveh toplotnih črpalk kroži tekočina, ki vsebuje tudi sredstvo proti 
zamrzovanju. V primeru izlitja tekočine obstaja možnost onesnaženja podzemne vode. Ob upoštevanju 
vseh predpisanih standardov za gradnjo in obratovanje toplotnih črpalk, je verjetnost takšnih 
dogodkov majhna (vpliv je ocenjen kot nebistven).  
 
Toplotne črpalke tipa voda – voda izkoriščajo energijo podzemne vode (stalna temperatura podzemne 
vode med 7 in 12°C). Pri tem je treba izvrtati črpalno in ponorno vrtino, v črpalno vrtino se namesti 
potopna črpalka. Izvedba sistema voda-voda brez ponorne vrtine ni dopustna zaradi negativnih 
vplivov na količinsko stanje podzemne vode (nižanje gladine). 
 
Ob zemeljskih izkopih in gradnji vrtin so možni posredni vplivi na podzemno vodo v primeru izrednih 
dogodkov (onesnaženje tal z gorivi ali mazivi iz delovne mehanizacije). Ob upoštevanju vseh 
predpisanih standardov za vzdrževanje mehanizacije, je verjetnost takšnih dogodkov majhna. Ob 
vrtanju vrtin je možno prevrtanje plitvih vodonosnikov, pri tem lahko pride do negativnih vplivov na 
kakovost vode v teh vodonosnikih, tako neposrednih kot tudi daljinskih. Vodonosnik je ves čas 
obratovanja (trajni vpliv), zaradi predrtja zemeljskega pokrova, veliko bolj občutljiv na zunanje 
dejavnike (npr. vnos fitofarmacevtskih sredstev in gnojil v primeru, da leži zajetje na kmetijski 
površini, težkih kovin iz prsti ipd).  
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V Sloveniji je evidenca rabe plitve geotermije pomanjkljiva, zaradi pomanjkljivega nadzora nad rabo 
plitve geotermalne energije so možni bistveni negativni vplivi na podzemne vode, zaradi česar je 
vzpostavitev evidence nujna. Zaradi pomanjkanja evidence namreč ni nadzora nad medsebojnim 
vplivom naprav, kakor tudi ne pregleda nad možnimi individualnimi vplivi (problematika naleta na 
zakopane naprave, izlivi tekočin iz izmenjevalcev toplote, vplivi na temperaturo tal in podzemne vode, 
vplivi na smer in gladino podzemne vode). 
 
VODNA ENERGIJA 
 
Zajezitve zaradi mHE in HE lahko trajno, neposredno in daljinsko vplivajo tudi na tok in količinsko 
stanje podzemne vode. Hidroenergetski objekti lahko povzročijo višanje ali nižanje nivoja podzemne 
vode na vplivnem območju HE (neposreden, trajen vpliv). Površinski vodotoki, na katerih se zaradi 
gradnje HE spremenijo hidromorfološke lastnosti, so lahko v vlogi drenaže ali napajanja podzemne 
vode. Zaradi zamuljevanja rečnega dna v akumulaciji lahko pride do postopnega zmanjšanja 
pronicanja vode iz vodotoka v vodonosnik in posledično nižanja nivoja podzemne vode. Po drugi 
strani pa dvig nivoja vodotoka lahko povzroči višanje nivoja podzemne vode. Na spremenjeno 
hidrološko stanje podzemnih voda dodatno vpliva še izgradnja tesnilnih zaves na brežinah, ki 
zmanjšuje pretok pronicanja vode iz vodotoka v podzemno vodo, in drenažni kanali in drenažni 
cevovodi ob zunanji strani energetskih visokovodnih nasipov, ki odvajajo precejeno vodo in 
vzdržujejo nivo podzemne vode na določeni koti. 
 
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). 
 
Zaradi vsega navedenega je ob pripravi projektne dokumentacije za hidroenergetske objekte ključnega 
pomena izdelava strokovnih podlag, v katerih se proučijo možni vplivi objekta in pripadajoče 
infrastrukture na podzemne vode in določijo ustrezni ukrepi, ki zmanjšajo vplive na podzemni 
vodonosnik. 
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na dobro količinsko in kemijsko stanje podzemne vode je ocenjen kot nebistven pod 
pogoji (ocena vpliva C). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na dobro količinsko in kemijsko stanje podzemne 
vode je izrazito pozitiven: z uvajanjem energetske učinkovitosti se zmanjšuje potreba po električni 
energiji in toploti proizvedeni iz fosilnih goriv, kar posledično pomeni zmanjševanje obremenjevanja 
tal in vodnega okolja zaradi emisij onesnaževal v zrak.  
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Skupen vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na dobro količinsko in kemijsko stanje 
podzemne vode je pozitiven (ocena vpliva A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov 

 
Predvideno je, da bodo prilagoditve in nadaljnji razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij ter 
sistemov daljinskega ogrevanja potekale praviloma po obstoječih trasah električnih in toplovodnih 
vodov in tako, da so v času posegov v omrežja vplivi na podzemne vode majhni.  
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev ter ozaveščanje porabnikov in ponudnikov 
o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo nimajo vpliva na dobro količinsko in kemijsko stanje 
podzemne vode (ocena vpliva A). 
 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo 

 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore razvoju 
znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo spodbujanju učinkovite rabe energije in 
postopnega prehoda na obnovljive vire, neposrednega vpliva na dobro količinsko in kemijsko stanje 
podzemne vode ne bo (ocena vpliva A). 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje ciljev ohranjanja količinskega in kemijskega stanja podzemnih 
voda: 
 
1. obstoječi porabniki geotermalne energije morajo pripraviti sanacijski program, v katerem se 
izvedeta energetska in ekonomska analiza rabe termalne vode ter predvidi scenarije sanacije, z 
obveznim upoštevanjem reinjeciranja kemično in mikrobiološko očiščene izrabljene termalne vode; 
2. uvajanje sistemov izkoriščanja plitve geotermije je treba urediti na zakonodajni ravni in pri tem 
vključiti tudi zahtevo po vzpostavitvi evidence geotermalnih toplotnih črpalk. Evidentirane morajo biti 
vse podzemne naprave, ki za pridobivanje geotermalne energije posegajo v tla z vgradnjo toplotnih 
izmenjevalcev; 
3. pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih toplotnih črpalk tipa voda-voda je obvezno vračanje 
energetsko izkoriščene podzemne vode nazaj v vodonosnike.  
 
Kazalnik za spremljanje stanja: količinsko stanje podzemne vode. 

 
 
6.2.4 NARAVA 

 
Okoljski cilj 5: Zagotoviti povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti (cilj obsega tudi 
dolgoročno ohranjanje vrst in njihovih habitatov) 
 
Okoljski cilj 6: Ohraniti celovitost območij z naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in 
procesov, zaradi katerih so varovana 
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Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
V splošnem je vpliv ukrepov prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije na naravo pozitiven. 
Zmanjšuje se raba fosilnih goriv in s tem tudi obremenjevanje okolja z emisijami toplogrednih plinov 
in drugimi emisijami v zrak. Nenazadnje, prehod na obnovljive vire zmanjšuje verjetnost podnebnih 
sprememb, ki dandanes predstavljajo realno največjo grožnjo naravnemu okolju. Ob tem je treba 
posebno pozornost nameniti umeščanju objektov za izkoriščanje obnovljivih in nizkoogljičnih virov 
energije ter spremljajoče infrastrukture v prostor.  
 
SONČNA ENERGIJA 
 
Možne negativne vplive pričakujemo v primeru, da bi se solarni sistemi nameščali na nepozidana 
zemljišča. Večje negativne vplive na naravo pričakujemo v primeru umeščanja na območja 
naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in območja z naravovarstvenim statusom. Umeščanje 
solarnih sistemov v naravno okolje pomeni trajno izgubo habitata in habitatnega tipa na območju 
stojišč in spremembo lastnosti habitatov (predvsem stopnje osončenosti, v primeru fiksnih panelov pa 
tudi količine padavin) pod solarnimi paneli. Možni so tudi negativni vplivi na povezanost populacij 
vrst (predvsem v primeru poseganja v gozd) in biotsko pestrost območij (trajen in neposreden vpliv). 
Negativnim vplivom na naravo se je možno izogniti z montažo infrastrukture na obstoječe objekte, na 
degradirana območja in na ostala območja z zmanjšano naravovarstveno vrednostjo (ocena vpliva A).  
 
VETRNA ENERGIJA 
 
Vpliv na floro, favno in območja z naravovarstvenim statusom imajo lahko po inštalirani moči 
majhne, kakor tudi velike vetrne elektrarne. Ugotovljeno je, da so škodljivi učinki posamične vetrnice 
manjši, vpliv pa je navadno lokalno omejen. Vetrne elektrarne z več vetrnicami imajo navadno večji in 
daljinski vpliv. Dodaten vpliv je možen tudi zaradi zasedbe zemljišč ob izgradnji obvezne 
spremljajoče infrastrukture. 
 
Škodljivi učinki vetrnih elektrarn se lahko kažejo predvsem pri pticah, netopirjih ter velikih zvereh 
(volk, ris in medved), in sicer pri prvih dveh skupinah predvsem zaradi možnih trkov z rotorjem, pri 
netopirjih tudi zaradi barotravme, pri velikih zvereh pa zaradi možne fragmentacije strnjenih gozdnih 
sestojev in preprečitve migracije bolj plašnih zveri (volk, ris). Ti vplivi lahko neposredno ali posredno 
vplivajo na zmanjšanje populacij nekaterih vrst oziroma v primeru redkih in ogroženih vrst tudi na 
izgubo celotne populacije ter posledično na manjšo biotsko raznovrstnost širšega območja. Zaradi 
potencialnih negativnih vplivov postavitve vetrnih elektrarn na ptice, netopirje in velike zveri je 
odločilnega pomena pravilen izbor makro in mikro lokacije (območja vetrne elektrarne in stojišč 
posameznih vetrnic), ki je za te živalske skupine kar najmanj moteča. Vetrne elektrarne morajo biti 
postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo stanja ohranjenosti populacij ptic, 
netopirjev in velikih zveri. Umeščajo se praviloma izven območij, varovanih v skladu z  Direktivo o 
ohranjanju prostoživečih ptic. 
 
Skupen vpliv izkoriščanja energije vetra na povezanost populacij, ohranjanje biotske raznovrstnosti  
ter celovitosti območij z naravovarstvenim statusom z ohranitvijo lastnosti in procesov ocenjujemo kot 
nebistven ob upoštevanju usmeritev in omilitvenih ukrepov (ocena vpliva C). 
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BIOMASA 
 
Gozdna biomasa: Dolgoročno energetska raba lesne biomase praviloma ne ogroža trajnostne rabe 
gozda. Posek je reguliran z gozdno gospodarskimi načrti. Poseganje v gozd na neustrezen način lahko 
privede do trajnih izgub habitatnih tipov in habitatov vrst, negativno vpliva na populacije vrst, njihove 
migracije in biotsko pestrost. Pristojne območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, ki so 
pooblaščene za izdelavo gozdnogospodarskih načrtov (GGN), morajo k predlogu GGN med drugim 
pridobiti tudi mnenje Zavoda RS za varstvo narave, ki med pregledom GGN ugotavlja, ali so v načrtu 
upoštevani varstveni cilji ohranjanja narave. Rezultat presoje GGN je načrt, v katerem so za gozdna 
območja z naravovarstvenim statusom predvideni načini gospodarjenja, ki ne ogrožajo populacij vrst 
in biotske raznovrstnosti območij.  
 
Ob obratovanju bioplinarn nastajajo mokri stranski produkti, ki bi v primeru izrednih dogodkov 
(razlitje) ali trajnih okvar oz. poškodb objektov (puščanje) lahko pronicali v tla ali se izlili v vodotoke 
in posledično negativno vplivali na organizme, ki so vezani na vodotoke. Ob upoštevanju vseh 
predpisanih standardov za gradnjo in obratovanje tovrstnih objektov je verjetnost takšnih dogodkov 
majhna. Uporaba žit in drugih krmil mora biti omejena oziroma se mora morebitna obstoječa raba žit 
in drugih krmil postopno opustiti z namenom, da izraba kmetijskih zemljišč za pridobivanje 
energentov posledično ne manjša možnosti samopreskrbe s kmetijskimi proizvodi. 
 
Ob vzdržnem gospodarjenju z gozdovi, kot je predviden v z Zavodom RS za varstvo narave 
usklajenimi gozdnogospodarskimi načrti in upoštevanju veljavne zakonodaje, ocenjujemo, da bo vpliv 
izkoriščanja biomase na povezanost populacij in ohranjanje biotske pestrosti nebistven (ocena vpliva 
A). 
 
GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
V okviru tehnologije za izkoriščanje geotermalne energije je običajno obravnavana neposredna raba 
termalne vode. Tehnološki procesi rabe geotermalne vode se razlikujejo po namenu (balneologija, 
ogrevanje, daljinsko ogrevanje, rastlinjaki) in kompleksnosti. V Sloveniji je prisotna problematika ne 
vračanja termalno izrabljene vode nazaj v vodonosnike. Izrabljena termalna voda se običajno izpušča 
kar v površinske vode. Zaradi povišanih temperatur so prizadete populacije tistih vodnih organizmov, 
ki živijo v majhnih temperaturnih razponih ali pri nižjih temperaturah, ker se niso sposobne v taki meri 
prilagajati novim temperaturnim režimom kot tiste, ki prenesejo večje temperaturne razpone in katerih 
populacije bi se v novih razmerah še povečale. Takšne razmere nudijo ugodne pogoje za namnožitev 
alohtonih vrst, ki v običajnih razmerah sicer niso invazivne, v spremenjenih pogojih pa lahko 
postanejo izredno kompetitivne.  Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov bodo vplivi na doseganje 
okoljskih ciljev nebistveni (ocena vpliva A) 
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Pomembnih negativnih vplivov na doseganje obeh ciljev s področja ohranjanja narave zaradi izvajanja 
tehnologij OVE v prometu ne pričakujemo. Negativnih vplivov na povezanost populacij in ohranjanje 
biotske pestrosti ter na območja z naravovarstvenim statusom ne pričakujemo (ocena vpliva A).  
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VODNA ENERGIJA 
 
Hidroelektrarne imajo negativen vpliv na ohranjanje biotske pestrosti predvsem zaradi izgub habitatov 
vrst in habitatnih tipov vodnih in obvodnih ekosistemov, prekinitve migracijskih poti zaradi ovir v 
strugi vodotokov, spremembe prodonosnosti, poslabšanja kemijskega stanja vode, sprememb v režimu 
vodnega toka in sprememb v dinamiki poplavljanja. Dodaten vpliv je možen tudi zaradi zasedbe 
zemljišč ob izgradnji obvezne spremljajoče infrastrukture. 
 
Hidroelektrarne nad 10 MW 
 
Izgradnja/prenova in obratovanje HE lahko povzroči obsežen neposreden in posreden vpliv na vodne 
in obvodne ekosisteme ter populacije vrst in stanje habitatnih tipov. Vplivi so lahko trajni, neposredni 
in daljinski. V kombinaciji z obstoječimi HE in v primeru izgradnje novih verig HE so možni 
kumulativni in sinergijski vplivi. 
 
Ena najbolj dramatičnih posledic zajezitve vodotokov oziroma postavitve jezovnih zgradb ali ostalih 
ovir (visoki talni pragovi, prodnati zadrževalniki na pritokih) je prekinitev selitvenih poti rib in ostalih 
vodnih organizmov ter razdelitev populacij na več izoliranih, manjših subpopulacij in s tem 
osiromašenje genskega sklada. V primeru postavitve več jezov na vodotoku postanejo populacije še 
bolj razdeljene in ranljive. 
 
Zaradi izgube rečnega in obrečnih habitatov (npr. obrečna vegetacija, prodišča, naravne brežine, 
poplavni gozdovi, mrtvice, rokavi, pritoki, travniški habitati ob rekah…) so lahko zelo prizadete vodne 
in obvodne vrste ptic, sesalci kot so netopirji, vidra in bober, plazilci kot npr. kobranka, belouška in 
močvirska sklednica ter tudi dvoživke, kačji pastirji, hrošči, mehkužci in raki. Zaradi razsežnosti 
posegov in s tem izgub ustreznih habitatov se lahko zmanjša gostota posameznih populacij, možno je 
lokalno izumrtje nekaterih populacij.  
 
Akumulacija poleg fizičnega uničenja vodnih in obvodnih habitatov lahko zaradi spremembe nivoja 
podzemne vode predstavlja veliko nevarnost za suhe nižinske travnike in tudi druge ogrožene 
habitatne tipe izven območja stalne ojezeritve (daljinski vpliv).  
 
Med izgradnjo akumulacije (izkop proda, širitev struge) so fizično uničena ali prizadeta tudi obstoječa 
drstišča. Po izgradnji akumulacij ostanejo odrasle ribe nekaterih vrst še nekaj časa v akumulaciji, 
postopoma pa zaradi potopljenih drstišč izginejo.  
 
Negativen vpliv obsežne akumulacije je možen tudi na migratorne vrste sesalcev (npr. volk, medved, 
jelen, srnjad, divji prašič), ki za prečkanje izbirajo plitkejše predele vodotokov.  
 
Poleg sprememb zaradi zajezitve, imajo lahko velik negativen vpliv na živalske in rastlinske vrste ter 
habitatne tipe tudi ostale ureditve, ki so potrebne za obratovanje HE (npr. rekonstrukcija cest, 
izgradnja daljnovodov, protipoplavni ukrepi) in ureditve območja ob akumulaciji (npr. rekreacijske 
poti, športna raba vodnih površin ipd.).  
 
Male hidroelektrarne 

Vplivi izgradnje in obratovanja mHE so navadno manjšega obsega. Izgradnja mHE lahko privede do 
neposrednega uničenja vodnih in obvodnih habitatov ter prekinitev prehodnosti vodotokov za vodne 
organizme. Pri obratovanju mHE je najbolj problematičen prevelik odvzem vode iz vodotoka v času 
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nizkih pretokov (zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok) in negativen vpliv postavitev 
neprehodnih ovir v vodotok – jezov (prekinitev prehodnosti za ribe in druge vodne organizme). V 
primeru postavitve več mHE zaporedno so možni kumulativni in sinergijski vplivi. Vpliv na vodne in 
obvodne organizme je trajen, neposreden in daljinski, možen je vpliv na povezanost populacij in 
biotsko raznovrstnost območja. 
 
Obstoječe mHE ter pregrade nekdanjih mlinov in žag že v obstoječem stanju zaradi večinoma 
neustrezno urejenih objektov v veliki meri preprečujejo migracijo vodnih organizmov in poslabšujejo 
življenjske pogoje na vodo vezanim organizmom. Ocenjujemo, da bi primerna ureditev obstoječih 
objektov lahko pozitivno vplivala na doseganje ciljev s področja ohranjanja narave. 
 
Skupen vpliv izkoriščanja energije vode na povezanost populacij in ohranjanje biotske raznovrstnosti 
ocenjujemo kot nebistven zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov, pod pogojem, da se v fazi načrtovanja 
in sprejemanja planov in projektov upošteva vse potrebne omilitvene ukrepe, ki bodo zagotovili 
ohranitev biotske raznovrstnosti na območju (ocena vpliva C). 
 
JEDRSKA ENERGIJA 
 
Proizvodnja elektrike v JEK v smislu tega okoljskega poročila nima bistvenega vpliva na naravo, 
razen lokalno, zaradi umestitve jedrskih objektov in pripadajoče infrastrukture v prostor ter zaradi  
umestitve objektov za dolgoročno skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pri 
načrtovanju in obratovanju je potrebno upoštevati specifične omilitvene ukrepe, predvsem gre za 
natančno upoštevanje predpisanih varnostnih standardov v času načrtovanja in obratovanja (ocena C). 
 
ZEMELJSKI PLIN 
 
Vpliv rabe zemeljskega plina na naravo je pričakovati predvsem pri umeščanju plinovodov. Med 
gradnjo plinovoda lahko pride do uničenja, fragmentacije in zmanjšanja površin kopenskih in vodnih 
habitatnih tipov ter habitatov vrst. Najbolj obsežen trajni vpliv na naravo ima lahko gradnja plinovoda 
ob vodotokih in na območjih mokrišč. Priporočljivo je, da se trase plinovodov načrtujejo izven 
zavarovanih območij, območij Natura 2000 in izven naravnih vrednot, ob upoštevanju specifičnih 
omilitvenih ukrepov (ocena vpliva C).  
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na naravo je ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena vpliva C). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na okolje je pozitiven z vseh vidikov, tako tudi z 
vidika doseganja ciljev s področja narave. 
 
Skupen vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na naravo je pozitiven (ocena vpliva A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev 

 
Prilagoditve in nadaljnji razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij ter sistemov daljinskega ogrevanja 
bodo potekale praviloma po obstoječih trasah električnih in toplovodnih vodov, tako da bodo vplivi na 
naravo ob upoštevanju specifičnih omilitvenih ukrepov čim manjši (ocena vpliva C). 
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Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 
Ukrepi so namenjeni spodbujanju učinkovite rabe energije in postopnega prehoda na obnovljive vire, 
neposrednega vpliva na naravo ne pričakujemo (ocena vpliva A). 
 

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: 
 
1. sončne elektrarne je primerno postavljati na obstoječe objekte, na degradirana območja in na ostala 
območja z zmanjšano naravovarstveno vrednostjo; 
 2. vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo stanja 
ohranjenosti populacij ptic, netopirjev in velikih zveri. Umeščajo se praviloma izven območij, 
varovanih v skladu z  Direktivo o ohranjanju prostoživečih ptic. 
3. 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 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. 
 
Splošna usmeritev: Na območjih Natura 2000 (območja POV in POO) je treba načrtovati dejavnosti in 
posege v skladu s 7. členom Uredbe o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Uradni 
list RS, št. 49/04, št. 110/04, 59/07, 43/08, 33/13, Odločba US – št. 39/13, 3/14, 21/16). Treba je 
izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom Zakona o ohranjanju narave 
(Uradni list RS, št. 96/04 –ZON-UPB2, 46/14- ZON-C). V primeru izvajanja posega je treba 
predvideti in izvesti vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, 
rastline in živali ter njihove habitate čim manjši. Pri tem je treba še zlasti upoštevati varstvene cilje, 
določene za vsako posamezno območje Natura 2000. Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se 
morajo izvajati v skladu z akti o zavarovanju in z načrtom upravljanja, v primeru, da ta obstaja. 
 
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. 
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Kazalniki za spremljanje stanja:  
- sprememba stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu Direktive o habitatih 
(92/43/EGS); 
- sprememba ohranitvenega stanja vrst v SPA območjih in na ozemlju celotne Slovenije iz Poročila po 
12. členu Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS); 
- prostorski podatki (digitalni sloj) za območja z naravovarstvenim statusom. 

 
6.2.5 PODNEBNE SPREMEMBE 

6.2.5.1 Zmanjšati emisije toplogrednih plinov 
 

Okoljski cilj 7: Zmanjšati emisije toplogrednih plinov  
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
Vsi ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 
pripomorejo k blaženju podnebnih sprememb z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Za oceno 
njihovega dejanskega doprinosa je treba upoštevati emisijo toplogrednih plinov v celotni življenjski 
dobi obnovljivega vira energije oziroma nizkoogljičnega vira energije, izraženo v količini emisije CO2 
na proizvedeno električno energijo v celotni življenjski dobi, vključno z emisijo CO2, ki jo povzroča 
priprava goriva in materialov v napravi za pretvorbo energije. Srednje vrednosti tako izražene emisije 
toplogrednih plinov so okoli 20 t CO2equ/GWhe za izkoriščanje vetrne in jedrske energije, okoli 30 t 
CO2equ/GWhe  za biomaso ter 50 t CO2equ/GWhe za vodno in sončno energijo.  
 
Pri alternativnih goriv samo napredna biogoriva, kot so opredeljena v predlogu nove Direktive 
2009/28/ES24, doprinesejo k blaženju podnebnih sprememb pod pogojem, da so proizvedena 
trajnostno. 
 
Skupen vpliv Ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in 

nizkoogljične vire na blaženje podnebnih sprememb je ocenjen kot pozitiven (ocena vpliva A).  
 
Pozitiven vpliv na blaženje podnebnih sprememb (ocena vpliva A) imajo tudi Ukrepi povečanja 

energetske učinkovitosti, Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev, Ozaveščanje 

porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore razvoju znanj s 

področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 

6.2.5.2 Zmanjšati ranljivost infrastrukture in naselij na podnebne spremembe 
 
Okoljski cilj 8: Zmanjšati ranljivost energetske infrastrukture na podnebne spremembe 
 
V letu 2013 je Komisija izdala Strategijo Evropske unije za prilagajanje podnebnim spremembam 
(COM(2013) 216 final). Splošni cilj prilagoditvene strategije za EU je prispevati k boljši odpornosti 
Evrope na podnebne spremembe. To pomeni krepitev pripravljenosti in zmogljivosti za odziv na 
učinke podnebnih sprememb na lokalni, regionalni in nacionalni ravni ter ravni EU, razvoj skladnega 
pristopa ter izboljšanje usklajevanja. 
 

                                                      
24 Predlog nove Direktive 2009/28/ES o spodbujanju rabe energije iz obnovljivih virov (COM(2016) 767 final). 
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V EKS, ki je strateški dokument razvoja energetske politike, se ukrepi s področja prilagajanja 
podnebnim spremembam obravnavajo kot splošni ukrepi, ki pa se morajo z izdelavo smernic, 
metodologij in postopkov za ravnanje pri zbiranju informacij o ekstremnih vremenskih pojavih 
razširiti pri pripravi nadaljnjih načrtov25 (predvsem pri pripravi ukrepov uvajanja naprednih 
energetskih sistemov in storitev) in njihovem izvajanju na načrtovanje ukrepov za izboljšanje 
odpornosti prenosnega in distribucijskega energetskega omrežja na poplave, snežne padavine, žled in 
zemeljske plazove, kot posledice ekstremnih vremenskih pojavov. 
 
Pozitiven vpliv na zmanjšanje ranljivosti infrastrukture in naselij na podnebne spremembe 
(prilagajanje podnebnim spremembam) imajo vsi ukrepi EKS predvsem pa Ukrepi uvajanja 

naprednih energetskih sistemov in storitev (ocena vpliva A). 
 
 
6.2.6 ZDRAVJE LJUDI 

 

6.2.6.1 Pitna voda 
 
Okoljski cilj 9: Varovati pitno vodo pred onesnaženjem 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
Trajen in daljinski vpliv na pitno vodo imajo lahko zajezitve zaradi hidroelektrarn, tako velikih kakor 
tudi malih, ker lahko vplivajo na tok podzemne vode. V primeru, da se na vplivnem območju nahaja 
vodni vir pitne vode, je možen tudi vpliv na kakovostno in količinsko stanje vode na črpališču. Obstaja 
tudi možnost, da nekateri izviri na vplivnem območju presušijo. 
 
Postavitev kakšnega koli drugega energetskega objekta zaradi postopnega prehoda na obnovljive vire 
energije predstavlja tudi tveganje za onesnaženje pitne vode in posledično tveganje za oskrbo s pitno 
vodo, in sicer tako v času gradnje kot med obratovanjem, vendar je ta vpliv možen samo v primeru 
nesreče z razlitjem naftnih derivatov iz transportnih vozil in gradbene mehanizacije.  
 
Skupen vpliv Ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in 

nizkoogljične vire energije na pitno vodo je ocenjen kot nebistven (ocena vpliva B). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti, Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in 

storitev, Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in 
Podpore razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo nimajo vpliva na pitno 
vodo (ocena vpliva A).  
 

6.2.6.2 Kakovost zraka 
 
Okoljski cilj 10: Zmanjšati izpostavljenost ljudi onesnaženemu zraku 
 

Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
BIOMASA 
 
                                                      
25 V skladu s predlogom Uredbe o upravljanju energetske unije (COM(2016) 759 final/2). 
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Od vseh predvidenih tehnologij opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive vire 
energije OVE povzroča pomembno emisijo onesnaževal le raba lesne biomase, pri čemer so trenutno 
najbolj pereči škodljivi učinki zaradi izpostavljenosti ljudi delcem v zunanjem zraku. 
 
Izpostavljenost onesnaženemu zraku ima velik negativen vpliv na zdravje ljudi. Največ težav pri 
doseganju ustrezne kakovosti zunanjega zraka v Sloveniji je pri doseganju predpisanih mejnih 
vrednosti za delce. V preteklih letih so bila prekomerna preseganja predpisanih mejnih vrednosti za 
PM10 zabeležena v skoraj vseh mestnih občinah, zaradi česar so te sprejele odloke o načrtu za 
kakovost zraka. 
 
Promet in male kurilne naprave na trdna goriva, med katerimi je lesna biomasa najpogosteje v rabi, 
sta daleč največja vira onesnaževanja zunanjega zraka z delci na urbaniziranem območju. Delci imajo 
lahko številne negativne vplive na zdravje: povzročajo in slabšajo astmo, povzročajo aterosklerozo, 
slabšajo obstoječe bolezni dihal, srca in ožilja, povzročajo raka, itd. Smrtnost je v mestih, kjer je 
onesnaženost z delci velika, v primerjavi z mesti, ki imajo relativno čist zrak, povišana za 15–20 %. 
 
Cilj ukrepov iz programa „Čist zrak za Evropo“ (COM(2013) 918 final) je, da bi v Uniji najpozneje do 
leta 2020 dosegli popolno skladnost z obstoječimi standardi kakovosti zraka na vseh območjih 
poselitve, tudi tistih, kjer je cestni promet bistven vir emisije delcev.  
 
Za dosego ciljev odprave neskladnosti kakovosti zraka s predpisanimi standardi za kakovost zraka, ki 
se pojavlja občasno in na geografsko omejenem območju, običajno na območju mestnih občin zaradi 
velike gostote poselitve ter v Zasavju zaradi večjega obsega industrijskega onesnaževanja, je vlada RS 
na območjih prekomerne onesnaženosti zunanjega zraka sprejela odloke o načrtu za kakovost zraka na 
posameznem območju. V skladu s temi načrti bodo za ta območja izdelani Podrobnejši programi 
ukrepov zmanjševanja onesnaženosti z delci PM10. Pri izvajanju ukrepov uvajanja tehnologij za 
proizvodnjo električne energije na lesno biomaso bo treba te Programe upoštevati v celoti.  
 
K preprečevanju škodljivih učinkov na zdravje ljudi, zaradi rabe lesne biomase kot obnovljivega vira 
energije, v urbaniziranem okolju dodatno prispejo tudi naslednji ukrepi, povezani z rabo lesne 
biomase: 
 
- vzpostavitev novih sistemov daljinskega ogrevanja, ker je tak način ogrevanja stavb energetsko 
učinkovitejši in zaradi manjših emisij onesnaževal okoljsko sprejemljivejši od ogrevanja stavb z 
individualno proizvodnjo toplote v manjših kurilnih napravah, in 
- vzpostavitev novih naprav za SPTE na lesno biomaso kot obnovljiv vire energije, ker je tak način 
proizvodnje toplote in električne energije energetsko učinkovitejši in zaradi manjših emisij 
onesnaževal okoljsko sprejemljivejši od ločene proizvodnje toplote in električne energije. 
 
Za emisijo delcev zaradi energetske rabe biomase v malih in srednjih kurilnih napravah se pričakuje, 
da se bo opazno zmanjšala do leta 2020, predvsem zaradi posledic uveljavljanja prilagoditvenih 
določb predpisov, ki urejajo emisije snovi iz kurilnih naprav, uveljavljanja podrobnejših programov 
ukrepov zmanjševanja onesnaženosti z delci PM10 ter politik subvencioniranja prehoda na bolj čiste 
sisteme ogrevanja. 
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ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Emisije onesnaževal iz prometa se srednjeročno zaradi uvajanja alternativnih goriv za pogon vozil ne 
bodo bistveno zmanjšale. Pričakovati pa je, da bo do leta 2030 prispevek alternativnih goriv za pogon 
vozil k zmanjšanju emisije onesnaževal že opazen predvsem zaradi uvajanja zemeljskega plina kot 
alternativnega goriva in povečanega deleža električnih vozil. 
 
Dolgoročno sta električna energija in vodik še posebej zanimiva vira energije za pogon električnih 
vozil oziroma vozil na gorivne celice v strnjenih mestnih naseljih in na drugih gosto poseljenih 
področjih, kar lahko pomaga izboljšati kakovost zraka in zmanjšati hrup. Elektromobilnost pomembno 
prispeva k doseganju ambicioznih podnebnih in energetskih ciljev Unije za leto 2030. Predlog 
obnovljene Direktive 2009/28/ES vsebuje namreč obvezne cilje za vse države članice za delež energije 
iz obnovljivih virov za pogon vozil, in sicer 6,8-odstotni delež uporabe obnovljive energije posebej v 
prometnem sektorju26. 
 
Za kakovost zunanjega zraka ob našem edinem morskem pristanišču Koper je tudi pomembna določba 
Direktive 2014/94/EU o vzpostavitvi infrastrukture za alternativna goriva, ki zaradi zahtev po znižanju 
vsebnosti žvepla v gorivih za plovila določa, da morajo biti morska pristanišča in pristanišča na 
celinskih vodah, ki se umeščajo v jedrno omrežje TEN-T, opremljena z oskrbovalnim mestom za 
utekočinjeni zemeljski plin za pogon ladijskih motorjev najpozneje do konca leta 2025. 
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na kakovost zraka je ocenjen kot nebistven (ocena vpliva B). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti imajo posreden pozitiven vpliv na kakovost zraka (ocena 
vpliva A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev, Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov 

o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in 

ravnanja z energijo nimajo vpliva na kakovost zraka (ocena vpliva A).  
 

Priporočilo za doseganje cilja zmanjšanje izpostavljenosti ljudi onesnaženemu zraku:  
 
- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka preprečevati povečanje števila 
individualnih kurilnih naprav in uporabo kurilnih naprav na lesno biomaso, ki ne dosegajo predpisanih 
emisijskih standardov, 
- na območjih s čezmerno onesnaženostjo zunanjega zraka dopustiti umestitev kurilne naprave na 
biomaso samo, če je sestavni del daljinskega ogrevanja in se emisija onesnaževal zaradi prenehanja 
obratovanja obstoječih kurilnih naprav zaradi priključevanja stavb na daljinsko ogrevanje opazno 
zmanjša.    
 
Kazalniki za spremljanje stanja: podatki državnega monitoringa kakovosti zunanjega zraka na 
območju mestnih občin ter v Zasavju. 

 
                                                      
26 Najmanjši deleži energije iz naprednih pogonskih biogoriv in bioplina, proizvedenih iz surovin, naštetih v 
Prilogi IX, goriv iz obnovljivih virov nebiološkega izvora, namenjenih uporabi v prometu, fosilnih goriv iz 
odpadkov in električne energije iz obnovljivih virov, je za vsako leto posebej v obdobju 2020-2030 naveden v 
Prilogi X predloga obnovljene Direktive 2009/28/ES (COM(2016) 759 final/2).  
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6.2.6.3 Izpostavljenost čezmernemu hrupu 
 
Okoljski cilj 11: Zmanjšati izpostavljenost ljudi čezmernemu hrupu 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
Povečani vplivi na obremenjenost okolja s hrupom so pričakovani med izvedbo in obratovanjem 
posegov zaradi umestitve naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije. Posledice 
vplivov hrupa med gradnjo naprav za proizvodnjo energije iz obnovljivih virov energije so 
kratkotrajne narave in praviloma reverzibilne. Če je na posameznih območjih med gradnjo 
pričakovana večja stopnja obremenjenosti okolja, je treba med gradnjo izvajati omilitvene ukrepe, 
predvsem nadzor nad predpisano emisijo gradbenih strojev, časovne omejitve gradnje ter po potrebi 
izvedbo zaščitnih ukrepov za preprečevanje širjenja hrupa v okolje. 
 
VETRNA ENERGIJA 
 
Vetrne elektrarne povzročajo hrup zaradi emisije zvoka v slišnem frekvenčnem območju 
(aerodinamični zvok), zvoka v nizko frekvenčnem območju in emisije infrazvoka. Vplivi med 
obratovanjem vetrnih elektrarn so zaradi emisije hrupa dolgotrajni. Praviloma pomenijo povečano 
obremenjenost okolja neposredno ob vetrni elektrarni do razdalje nekaj 100 m.  
 
Aerodinamični zvok vetrne elektrarne je amplitudno moduliran s frekvenco modulacije, ki je enaka 
zmnožku vrtilne frekvence vetrne turbine in števila njenih kril. Aerodinamičen zvok se sliši ob vsakem 
prehodu krila turbine. 
 
Nizko frekvenčni hrup nastaja zaradi udarjanja krila vetrne turbine ob sloje nestabilnega zraka. 
 
Zvok v infrazvočnem območju je pojav drugega reda. Gre za udarjanje turbinskega krila v turbulentni 
tok zraka, ki nastaja ob stebru vetrne elektrarne, ki je zelo moteče pri turbinah starejše izdelave, pri 
katerih je bil nosilni steber vetrne turbine v smeri proti vetru pred vetrno turbino. Novejše vetrne 
elektrarne so vse zgrajene tako, da je v smeri proti vetru nosilni steber za vetrno turbino. Na jakost 
zvoka v infrazvočnem območju močno vpliva razdalja med nosilnim stebrom in krilom vetrne turbine, 
ki je pri novejših vetrnih elektrarnah večja od 6 m, kar zagotavlja, da jakost infrazvoka ne presega 
zvoka ozadja pri teh frekvencah. Frekvence infrazvoka so vedno mnogokratniki zmnožka vrtilne 
frekvence vetrne turbine in števila njenih kril. Zaradi daljše valovne dolžine se infrazvok širi dlje kot 
zvok v normalnem slišnem območju. 
 
Za uporabo vetrnih elektrarn še v Sloveniji ni predpisanih mejnih vrednosti za emisije hrupa, ki ga 
povzroča vetrna elektrarna v nizko frekvenčnem območju in v infrazvočnem območju. Navedene 
mejne vrednosti so predpisane v mnogih državah, v nekaterih državah pa so predpisane najmanjše 
oddaljenosti vetrnih elektrarn od stavb z varovanimi prostori. 
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Za zmanjševanje obremenitev življenjskega okolja s hrupom sta dolgoročno pomembna električna 
energija in vodik kot vira energije za pogon cestnih vozil, če gre za pogon vozil v strnjenih mestnih 
naseljih ali na drugih gosto poseljenih področjih. Ker so hitrosti cestnih vozil v naseljih praviloma pod 
60 km/h, je namreč hrup, ki ga povzroča pogon vozila, primerljiv ali celo večji od hrupa, ki nastaja 
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zaradi trenja koles in zračnega upora zaradi gibajočega vozila. Hrup pogona električnih vozil in vozil 
na gorivne celice pa je neznaten v primerjavi s hrupom pogona vozil na fosilna goriva tako, da se hrup 
cestnega prometa zaradi uporabe vozil na električno energijo ali na vodik bistveno zmanjša. 
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na obremenitev okolja s hrupom je ocenjen kot nebistven (ocena vpliva B). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti, Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in 

storitev, Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in 
Podpore razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo nimajo vpliva na 
izpostavljenost ljudi hrupu (ocena vpliva A).  
 

Priporočilo za doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti ljudi čezmernemu hrupu:  
 
- 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. 

 
 

6.2.6.4 Izpostavljenost elektromagnetnemu sevanju 
 
Okoljski cilj 12: Zmanjšati izpostavljenost ljudi elektromagnetnemu sevanju 
 
V Sloveniji se za distribucijo električne energije uporabljajo daljnovodi napetosti 400 kV, 220 kV, 110 
kV, 35 kV, 20 kV, 10 kV in 0,4 kV. Ugotovitve kažejo, da vplivno območje za 110kV daljnovode 
znaša 15m, za 35 kV, 20 kV in 10 kV daljnovode pa varnostni odmiki niso potrebni, saj njihove 
sevalne obremenitve, niti neposredno pod daljnovodi, ne dosegajo dovoljenih mejnih vrednosti za I. 
območje varstva pred sevanji27.  
 
Vplivno območje podzemnega kablovoda je manjše od vplivnega območja podobnega daljnovoda in je 
načeloma neposredno nad osjo kablovoda.  
 
Sestavni del elektroenergetskega omrežja so tudi transformatorske in razdelilne transformatorske 
postaje. Značilna transformatorska postaja v naselju (630 kVA) povzroča sevalne obremenitve, ki so 
že na razdalji približno 5 m nižje od zakonsko določenih mejnih vrednosti za I. območje varstva pred 
sevanji. Tako ni pričakovati, da bi lahko taka postaja kakorkoli povečala električna in magnetna polja, 
ki so v prostorih stanovanjskih stavb stalno navzoča zaradi sevanj gospodinjskih aparatov, 
električnega ožičenja ter drugega električnega pogona v stavbah28.  
 
Skupen vpliv Ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in 

nizkoogljične vire energije na izpostavljenost ljudi elektromagnetnemu sevanju je ocenjen kot 
nebistven (ocena vpliva B). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev, Ukrepi povečanja energetske 

učinkovitosti, Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in 

                                                      
27 V skladu z Uredbo o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/96). 
28 Vir: B.Valič & P. Gajšek, 2008. 
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Podpore razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo nimajo vpliva na 
obremenitev okolja z elektromagnetnim sevanjem (ocena vpliva A).  
 

6.2.6.5 Izpostavljenost radioaktivnemu sevanju 
 
Okoljski cilj 13: Zmanjšati izpostavljenost ljudi radioaktivnemu sevanju 
 
Zahteve za varstvo pred sevanji v jedrskih elektrarnah so zmanjšale doze delavcev med delovanjem 
reaktorja, kot tudi med vzdrževalnimi deli med rednimi remonti. Za jedrske reaktorje nove generacije 
veljajo tudi dodane zahteve v zvezi z zanesljivostjo opreme in njenim vzdrževanjem, kot je izvajanje 
del na daljavo ali s pol razdalje, varstvo delavcev med vzdrževanjem in popravili, tloris v obliki, ki 
zmanjšuje možnost razširjanja kontaminacije, zmanjševanje prirastka k sevanju v materialih in opremi, 
prezračevanje in pretok zraka v smeri, ki zmanjšuje nastajanje aerosolov v območjih, kjer se pričakuje 
daljše zadrževanje delavcev.  
 
Ocene letne kolektivne doze delavcev v jedrski elektrarni med normalnim delovanjem se gibljejo od 
0,5 in 0,69 človek Sv. Letna efektivna kolektivna doza delavcev v obstoječi JEK je okoli 0,89 človek 
Sv. 
  
V jedrski elektrarni nastajajo tekoči, plinasti in trdni radioaktivni odpadki. Doze sevanja prebivalcev, 
ki živijo v okolici jedrske elektrarne, so odvisne od tekočih in plinastih izpustov ter možnih prenosnih 
poti radionuklidov v izpustih. Čeprav so doze prebivalcev, ki živijo v bližini jedrske elektrarne, 
odvisne od geografske lokacije in pogojev okolja, ki določajo prenosne poti, je ocenjena doza dovolj 
dober približek za oceno vplivov na prebivalce zaradi ionizirajočega sevanja. Letna doza prebivalca, ki 
živijo v okolici jedrske elektrarne, je ocenjena na manj kot 10 μSv, kar je mnogo manj od avtorizirane 
letne meje 50 μSv in pomeni le majhen delež doze naravnega ozadja (manj kot 0,4%), ki jo v 
povprečju prejme prebivalec Slovenije. 
 
Proizvodnja električne energije iz jedrske energije je glede vidika vplivov na zdravje ocenjena z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje A, ker je njihov vpliv na zdravje nepomemben, v kolikor je merilo za 
velikost vpliva jedrske elektrarne na zdravje prebivalcev delež v dozi naravnega ozadja, ki ga zaradi 
obratovanja JE prejme prebivalec v njeni bližini (ocena vpliva A). 
 
Ukrepi EKS nimajo vpliva na izpostavljenost prebivalstva radioaktivnemu sevanju (ocena vpliva A). 
 

6.2.6.6 Izpostavljenost poplavni nevarnosti 
 
Okoljski cilj 14: Zmanjšati izpostavljenost ljudi poplavni nevarnosti 
 
Velike HE imajo vpliv na poplavno nevarnost in s tem posredno na poplavno ogroženost prebivalstva. 
V splošnem velja, da se zaradi gradbenih ukrepov, ki so namenjeni stabilizaciji pretočnega režima, 
poplavna nevarnost na vplivnem območju HE zmanjša, vendar pa na drugi strani poplavno ogroženost 
na vplivnem območju HE povečuje novo tveganje za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja 
HE (sočasnost praznjenja zadrževalnega bazena HE in pojava visokovodnega vala na vodotoku) ali 
zaradi porušitve pregrade. 
 
Tveganje za nastanek poplav zaradi porušitve pregrade HE je sicer majhno, izključiti pa se ga ne more, 
medtem ko pa je treba tveganju za nastanek poplav zaradi neustreznega obratovanja HE dati več 
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pozornosti zlasti, ker so zaradi večje pogostosti ekstremnih vremenskih dogodkov pogostejše stoletne 
poplave (krajšanje povratne dobe ekstremnih padavin). 
 
Vplivi Ukrepov uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev so zaradi vpliva velikih HE na 
zdravje ljudi z vidika izpostavljenosti poplavni nevarnosti so ocenjeni kot nebistveni pod pogoji 
(ocena vpliva C). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti, Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in 

storitev, Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in 
Podpore razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo nimajo vpliva na 
izpostavljenost ljudi poplavni nevarnosti (ocena vpliva A).  
 

Usmeritev za doseganje cilja zmanjšanja izpostavljenosti poplavni nevarnosti zaradi velikih HE: 
 
- 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.  

 
 
6.2.7 PREBIVALSTVO IN MATERIALNE DOBRINE 

 
Okoljski cilj 15: Zagotoviti okoljsko trajnostno oskrbo z energijo 
 
Objekti za pridobivanje električne energije iz obnovljivih virov energije, vključno s spremljajočo 
infrastrukturo (električni vodi, dostopne oziroma vzdrževalne ceste itd.), imajo lahko negativne vplive 
na kakovost bivanja na lokalni ravni oziroma na ožjem območju posega. Tovrstni trajni vplivi so 
omejeni predvsem na vidne značilnosti (npr. vetrnica, sončne celice), spremeni pa se lahko tudi 
celostna podoba kraja (postavitev akumulacijskega jezera).  
 
Po drugi strani pa te negativne vplive izničijo dolgoročno naravnani pozitivni vplivi, kot so: 
- boljša kakovost življenja zaradi večje zaposlenosti in udeležbe pri upravljanju z lokalnimi 
obnovljivimi viri energije,  
- zanesljivost oskrbe z energijo, ki jo zagotavlja trajnostna uporaba lokalno dostopnih virov energije, 
ki je bolj v skladu s tradicionalnimi vrednotami in pri kateri ni uvozne odvisnosti, ter  
- dober občutek posameznikov, da varujejo okolje in trajnostno uporabljajo naravne vire in tudi 
upravljajo z njimi v okviru mesta, energetskih skupnosti ali kot samoporabniki naravnih virov v skladu 
s predlogom Uredbe o upravljanju energetske unije29.  
 
Uporaba obnovljivih virov v energetiki ima v primerjavi s fosilnimi gorivi širši pozitiven vpliv na 
materialne dobrine celotne družbe, saj pozitivno vpliva na klimatske spremembe, katerih posledica so 
dogodki, ki škodujejo materialnim dobrinam (suše, poplave, zmrzal, žled itd.).  
 
Pomembno vlogo pri ozaveščanju in izobraževanju širše javnosti imajo demonstracijski projekti, ti 
pomenijo širjenje primerov dobrih praks, pridobivanje in izmenjavo izkušenj, s čimer se doseže 
popularizacija ukrepov za energetsko učinkovitost. 

                                                      
29 COM(2016) 759 final/2. 
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Skupen vpliv vseh ukrepov EKS na prebivalstvo in materialne dobrine je pozitiven (ocena A). 
 
6.2.8 KULTURNA DEDIŠČINA 

 
Okoljski cilj 16: Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
V splošnem je vpliv ukrepov prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije na kulturno 
dediščino pozitiven. Zmanjšuje se raba fosilnih goriv in s tem tudi obremenjevanje okolja z emisijami 
toplogrednih plinov in drugimi emisijami v zrak. Vpliv ima lahko umeščanju objektov za izkoriščanje 
obnovljivih in nizkoogljičnih virov energije ter spremljajoče infrastrukture v prostor.  
 
SONČNA ENERGIJA 
 
Namestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte stavbne dediščine lahko pomeni 
razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine. Oblika strehe in kritina sta praviloma varovana 
elementa stavbne dediščine, z namestitvijo opreme za izkoriščanje sončne energije se lahko bistveno 
spremeni podoba stavbe. Do negativnega vpliva na podobo objektov dediščine v širšem prostoru lahko 
pride tudi v primeru umeščanja sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v vplivna območja dediščine 
ter dediščinske kulturne in zgodovinske krajine. Namestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev 
na objekte in v območja kulturne dediščine lahko pomeni razvrednotenje varovanih značilnosti 
dediščine, zato je nujno upoštevati specifične omilitvene ukrepe (ocena C). 
 
VETRNA ENERGIJA 
 
Večina vplivov na območja in objekte kulturne dediščine, vključno z arheološko dediščino, lahko 
nastane kot posledica fizičnega posega in posledične poškodbe med gradbenimi deli. Vpliv lahko 
nastane zaradi spremembe značilne podobe pripadajočih območij objektov in vplivnih območij 
kulturne dediščine v širšem prostoru oziroma motenih pogledov na objekte in območja kulturne 
dediščine. Ti vplivi so izraziti predvsem v območjih kulturnih krajin. Trenutno znana potencialna 
območja za postavitev vetrnih elektrarn obsegajo hribovita območja s praviloma majhnim obsegom 
kulturne dediščine. Vpliv ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju usmeritev in omilitvenih ukrepov 
(ocena C). 
 
BIOMASA 
 
Predpostavljamo, da bo raba gozdne biomase tudi v bodoče usklajena s stanjem lesnih zalog in s 
prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo imela škodljivih vplivov na vidno značilnost območjih 
kulturne dediščine. Sami objekti morajo biti načrtovani v skladu s prostorskimi akti, zato vpliva na 
enote kulturne dediščine ni pričakovati. Vpliv na kulturno dediščino ocenjujemo kot nebistven (ocena 
A).  
 
 
 
 
 



OKOLJSKO POROČILO ZA ENERGETSKI KONCEPT SLOVENIJE  

52 

GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Raba geotermalne energije predvidoma ne bo imela vpliva na enote kulturne dediščine. Vpliva na 
kulturno dediščino ne bo (ocena A). 
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Uporaba alternativnih goriv ne bo imela vpliva na enote kulturne dediščine. Vpliva na kulturno 
dediščino ne bo (ocena A). 
 
VODNA ENERGIJA 
 
Vpliv gradnje hidroelektrarn na kulturno dediščino se lahko odraža kot uničenje ali poškodba 
posameznih prvin, ki narekujejo varstvo. Do neposrednega vpliva lahko prihaja zaradi preplavitve 
posameznih območij, dviga podzemne vode (posledičnih poškodb arheoloških ostalin, temeljev 
objektov dediščine) in izvajanja gradbenih del (gradnje nasipov, spremljajočih infrastrukturnih 
ureditev). Možno je uničenje ali poškodbe arheoloških ostalin, odkritih med gradnjo. Objekti in 
območja kulturne dediščine, ki so v vplivnem območju ureditev, so lahko tangirani predvsem 
posredno (zaradi bližine gradbišča, novih ureditev v neposredni okolici, zaradi dviga podzemne vode, 
zaradi motenih ali preprečenih vizur na te objekte med gradnjo ali po njej ipd.). Pri prenovi obstoječih 
hidroelektrarn, ki so opredeljene kot dediščina, lahko pride do neposrednega vpliva na varovane 
značilnosti. Izkoriščanje vodne moči s pomočjo manjših vodnih obratov, malih hidroelektrarn, ima 
lahko tudi pozitiven vpliv na kulturno dediščino. Z obnovo nekdanjih mlinov in žag v skladu z 
varstvenimi režimi se kulturna dediščina ohranja.  
 
Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva načela varstva kulturne dediščine - predvsem načelo 
izogibanja objektom in območjem kulturne dediščine, smiselno pa naj se upošteva tudi posamezne 
varovane značilnosti dediščine. Upošteva se omilitvene ukrepe, ki se nanašajo na varstvo krajine. Ob 
upoštevanju teh ukrepov je vpliv na kulturno dediščino ocenjen kot nebistven (ocena C).  
 
JEDRSKA ENERGIJA 
 
Proizvodnja elektrike v JEK ima lahko vpliv na kulturno dediščino ob umeščanju  morebitnih novih 
jedrskih objektov in pripadajoče infrastrukture v prostor ter zaradi  umestitve objektov za dolgoročno 
skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pri načrtovanju in obratovanju je potrebno 
upoštevati specifične omilitvene ukrepe, predvsem gre za natančno upoštevanje predpisanih varnostnih 
standardov v času načrtovanja in obratovanja (ocena C). 
 
ZEMELJSKI PLIN 
 
Vpliv rabe zemeljskega plina na kulturno dediščino je možen pri umeščanju plinovodov. Izvedba je 
možna ob upoštevanju specifičnih omilitvenih ukrepov (ocena vpliva C).  
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na naravo je ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena vpliva C). 
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Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na okolje je pozitiven z vseh vidikov, tako tudi z 
vidika doseganja ciljev s področja ohranjanja kulturne dediščine. 
 
Skupen vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na kulturno dediščino je pozitiven (ocena 
A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev 

 
Prilagoditve in nadaljnji razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij ter sistemov daljinskega ogrevanja 
bodo potekale praviloma po obstoječih trasah električnih in toplovodnih vodov, tako da bo vpliv na 
kulturno dediščino ob upoštevanju specifičnih omilitvenih ukrepov nebistven (ocena vpliva C). 
 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 

 
Ukrepi so namenjeni spodbujanju učinkovite rabe energije in postopnega prehoda na obnovljive vire, 
neposrednega vpliva na kulturno dediščino ne pričakujemo (ocena vpliva A). 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje cilja (16) Zagotoviti celostno ohranjanje kulturne dediščine: 
 
Pri umeščanju novih objektov v prostor naj se upošteva načela varstva kulturne dediščine - predvsem 
načelo izogibanja objektom in območjem kulturne dediščine, smiselno pa naj se upošteva tudi 
posamezne varovane značilnosti dediščine. 
 
Kazalnik za spremljanje stanja:  
- Prostorski podatek (digitalni sloj) za enote kulturne dediščine (Ministrstvo za kulturo - INDOK 
center) 
 

 
 
6.2.9 KRAJINA 

 
Okoljski cilj 17: Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike 
 
Ukrepi opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije 

 
Vpliv na okoljski cilj lahko ima predvsem umeščanju objektov za izkoriščanje obnovljivih in 
nizkoogljičnih virov energije ter spremljajoče infrastrukture v prostor.  
 
SONČNA ENERGIJA 
 
Umestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v krajino pomeni degradacijo krajinskih prvin in 
krajinske slike. Glede na možnosti umeščanja sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte je 
ocenjeno, da umeščanje v krajino ni smiselno, v izjemnih in prepoznavnih krajinah pa nesprejemljivo. 
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Izjema je lahko umeščanje v degradirana območja - kot sanacija odlagališč, odprtih kopov znotraj 
industrijskih območij, logističnih terminalov, vzdolž prometnih infrastrukturnih objektov (npr. v 
sočasni funkciji protihrupnih ograj), v kolikor niso ta območja naravovarstveno ali drugače 
pomembna, kar se ugotovi s podrobnejšo presojo. Sončne elektrarne in sončni kolektorji bistveno 
spreminjajo, praviloma razvrednotijo podobo krajine, zato je nujno upoštevati specifične omilitvene 
ukrepe (ocena vpliva C). 
 
VETRNA ENERGIJA 
 
Najpomembnejši trajni vpliv na krajino zaradi prisotnosti vetrnic je sprememba krajinske slike in 
posledično prostorskih razmerij, simbolnih vrednosti in kulturnosti prostora. Negativni vplivi 
umestitve vetrnih elektrarn na krajinsko sliko so izrazitejši v naravno bolj ohranjenih krajinah, v 
krajinah z izrazito simbolno vrednostjo, širše krajinsko prepoznavnih območjih, v odprti (travnati, 
skaloviti) krajini oz. krajinsko manj pestrih območjih, kjer je stopnja vidne absorpcije manjša, na 
vidno izpostavljenih legah in če so vetrnice v večjem številu nameščene na neprekinjenem polju 
vetrnih elektrarn. 
 
Vpliv na spremembo krajinske slike imajo lahko posamične vetrnice, ki se jih v prostor umešča s 
podrobnimi občinskimi prostorskimi načrti, kakor tudi vetrne elektrarne z večjimi vetrnicami. Vpliv 
vetrnih elektrarn na krajino je moč omiliti z optimizacijo umestitve vetrnic v prostor in njihovim 
oblikovanjem. Vpliv ocenjujemo kot nebistven ob upoštevanju usmeritev in omilitvenih ukrepov 
(ocena vpliva C). 
 
BIOMASA 
 
Predpostavljamo, da bo raba gozdne biomase tudi v bodoče usklajena s stanjem lesnih zalog in s 
prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo imela škodljivih vplivov na stanje gozda in njegove 
ekološke funkcije in posledično na značilnosti gozdne krajine. Predpostavljati je moč, da bo raba 
gozdne biomase usklajena s stanjem lesnih zalog in s prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo 
imela škodljivih vplivov na stanje gozda in posledično na značilnosti gozdne krajine.  
 
Vpliv na krajino ocenjujemo kot nebistven, zaradi izvedbe specifičnih omilitvenih ukrepov – ocena 
vpliva C. 
 
GEOTERMALNA ENERGIJA 
 
Raba geotermalne energije predvidoma ne bo imela vpliva na krajinsko sliko (ocena vpliva A). 
 
ALTERNATIVNA GORIVA ZA POGON VOZIL 
 
Uporaba alternativnih goriv ne bo imela vpliva na krajino (ocena vpliva A). 
 
VODNA ENERGIJA 
 
Umestitev hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh spremljajočih 
ureditev lahko povzroči velike spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin 
prepoznavnosti prostora. Vplivi malih hidroelektrarn so manjšega merila, vendar je ob njihovem 
znatnem številu in posledičnih številnih spremembah obvodnih krajin treba upoštevati njihov 
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kumulativni vpliv. Med gradnjo do vplivov na krajino prihaja zaradi odstranitve obrežne vegetacije, 
obsežnih zemeljskih del (izkopov gradbenih jam, gradnje jezovnih zgradb in nasipov, ureditev 
zajezitev in njihovih novih brežin, urejanja pritokov, začasnega odlaganja materiala v obvodnem 
prostoru ipd.) ter prisotnosti gradbišča in mehanizacije. Trajni vplivi na krajino so posledica umestitve 
pregrad in spremljajočih objektov ter zajezitve, ki praviloma pomenijo bistveno razširitev obstoječih 
strug rek ter izrazito spremembo značaja teh rek. Zaradi dviga gladine prihaja do zalitja skalnega dna 
struge in brežin, tako da ni več vidnih značilnih krajinskih prvin - skal, brzic in prodišč. Vplivi na 
krajino so večji v primerih, kjer je predvidena izvedba dodatnih ureditev vzdolž zajezitve - energetskih 
in vodnogospodarskih nasipov. Vodna telesa praviloma predstavljajo prvino, ki pozitivno vplivajo na 
kakovost krajinske slike. Zato je treba dopuščati tudi možnost, da zajezitev poveča prepoznavnost 
krajine. H kakovosti krajinske slike lahko prispeva tudi kakovostna arhitektura pregrade. Umestitev 
hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh spremljajočih ureditev 
povzročata velike spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti 
prostora.  
 
Vplive je možno omiliti s celovito krajinsko arhitekturno ureditvijo prostora vzdolž zajezitve ter tako 
vzpostaviti novo prepoznavno krajino. Ob upoštevanju ukrepov je vpliv na krajino ocenjen kot 
nebistven (ocena vpliva C).  
 
JEDRSKA ENERGIJA 
 
Proizvodnja elektrike v JEK ima lahko vpliv na kulturno dediščino ob umeščanju  morebitnih novih 
jedrskih objektov in pripadajoče infrastrukture v prostor ter zaradi  umestitve objektov za dolgoročno 
skladiščenje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov. Pri načrtovanju in obratovanju je treba 
upoštevati specifične omilitvene ukrepe v času načrtovanja in obratovanja (ocena vpliva C). 
 
ZEMELJSKI PLIN 
 
Vpliv rabe zemeljskega plina na krajino je možen pri umeščanju plinovodov. Izvedba je možna ob 
upoštevanju specifičnih omilitvenih ukrepov (ocena vpliva C).  
 
Skupen vpliv ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega prehoda na obnovljive in nizkoogljične 
vire energije na krajino je ocenjen kot nebistven pod pogoji (ocena vpliva C). 
 
Ukrepi povečanja energetske učinkovitosti  

 
Vpliv ukrepov povečanja energetske učinkovitosti na okolje je pozitiven z vseh vidikov, tako tudi z 
vidika doseganja cilja ohranjanja izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi 
na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike (ocena vpliva A). 
 
Ukrepi uvajanja naprednih energetskih sistemov in storitev 

 
Prilagoditve in nadaljnji razvoj prenosnih in distribucijskih omrežij ter sistemov daljinskega ogrevanja 
bodo potekale praviloma po obstoječih trasah električnih in toplovodnih vodov, tako da bo vpliv na 
krajino ob upoštevanju specifičnih omilitvenih ukrepov nebistven (ocena vpliva C). 
 
Ozaveščanje porabnikov in ponudnikov o trajnostni oskrbi in ravnanju z energijo in Podpore 

razvoju znanj s področja trajnostne oskrbe in ravnanja z energijo. 
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Ukrepi so namenjeni spodbujanju učinkovite rabe energije in postopnega prehoda na obnovljive vire, 
neposrednega vpliva na krajino ne pričakujemo (ocena vpliva A). 
 

Splošni omilitveni ukrepi za doseganje cilja (17) Zagotoviti ohranjanje izjemnih krajin in krajinskih 
območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni ter kakovostne krajinske slike: 
 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po posameznih 
enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno nameščati 
sončne elektrarne le na objekte ali kot del celovite prostorske ureditve (npr. infrastrukturnega, 
industrijskega objekta, sanacije degradiranih območij).  
 
Posamezne vetrne elektrarne naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na krajinsko 
prepoznavna območja in izjemne krajine. V čim večji meri naj se ohranjajo prepoznavne krajinske 
značilnosti znotraj posameznih območij. 
 
Prednostno se nove male hidroelektrarne umešča na obstoječe jezove, ki so objekti vodne 
infrastrukture, namenjeni zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka. 
  
Velike hidroelektrarne: Za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba upoštevati predvsem 
sledeče usmeritve:  
- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin 
(npr. ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin (npr. prodišč, 
obrežne vegetacije); 
- oblikovanje brežin z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora  in omogočanjem 
rekreacijske rabe prostora ob zajezitvah; 
- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov;  
- rekreacijske ureditve;  
- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v okoliško 
krajino in naselja; 
- skrbno načrtovanje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim hitrejšo 
sanacijo razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi ukrepi; 
 
Kazalnik za spremljanje stanja:  
- Prostorski podatek (digitalni sloj) za območja izjemnih krajin in krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi 

 
 
 

6.3  KUMULATIVNI VPLIVI 

 
Kumulativni vplivi kot vsota vplivov, ki so vsak zase glede na merila vrednotenja zanemarljivi, imajo 
lahko učinke, ki glede na enaka merila vrednotenja niso več zanemarljivi. Ker so ukrepi za doseganje 
ciljev EKS splošni, saj je  Energetski koncept Slovenije dokument usmerjevalne narave in se ne 
opredeljuje do posameznih konkretnih projektov, tovrstnih kumulativnih vplivov ni možno ugotavljati. 
Sinergijski vplivi izvedbe plana so v celoti večji od vsote posameznih vplivov in jih v tem smislu prav 
tako ne ugotavljamo. 
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Kumulativni vplivi na okolje so v tem Okoljskem poročilu opredeljeni kot vzajemno vplivanje na 
okolje ob izvajanju  ukrepov EKS in hkratnem izvajanju ukrepov drugih dejavnosti (na primer: 
kumulativen vpliv na vodno okolje zaradi rabe vode v hidroelektrarnah in rabo vode v kmetijski 
proizvodnji). Pri ugotavljanju kumulativnosti so upoštevani sprejeti programi na državni ravni, 
kumulativnost s plani in posegi pa se bo presojala na hierarhično nižjih nivojih planiranja. 
 
Kumulativni vplivi na okolje so v tem Okoljskem poročilu opredeljeni kot vsota vplivov izvedbe 
ukrepov EKS na različne vidike okolja/okoljske cilje in vsota vplivov na okolje, ki jih povzroča 
izvedba ciljev skupaj z izvajanjem drugih programskih dokumentov RS. 
 
Spodaj našteti programski dokumenti so pripravljeni tako, da so v skladu z obstoječimi pravno 
veljavnimi dokumenti oziroma zakonskimi akti, obenem pa morajo biti usklajeni med seboj. Kadar je 
ob njihovem izvajanju pričakovati pomembne vplive na okolje, so (ali bodo), vsak posebej, 
ovrednoteni v postopku celovite presoje vplivov na okolje. Ocenjujemo, da so lahko skupni 
kumulativni vplivi izvajanja navedenih strateških dokumentov kvečjemu pozitivni, morebitni 
negativni vplivi pa se lahko izrazijo v nadaljnjih fazah na planskih oziroma izvedbenih ravneh. 
 

- Načrt upravljanja voda na vodnem območju Donave za obdobje 2016–2021 in Načrt 
upravljanja voda na vodnem območju Jadranskega morja za obdobje 2016–2021 (oktober 
2016), 

- Operativni program doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka 
(novela v pripravi), 

- Operativni program varstva zunanjega zraka pred onesnaževanjem s PM10,  
- Operativni program zmanjševanja emisij toplogrednih plinov (novela v pripravi), 
- Program razvoja gozdov v Sloveniji, 
- Program upravljanja območij Natura 2000 2015–2020, 
- Resolucija o nacionalnem programu varstva okolja,  
- Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014-2017, 
- Resolucija o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020,  
- Strategija ohranjanja biotske raznovrstnosti v Sloveniji,  
- Strategija razvoja prometa v RS (julij, 2015), 
- Strategija prostorskega razvoja Slovenije 2031/2050 (v pripravi).  

 
 

6.4  ČEZMEJNI VPLIVI 

 
Ukrepi za doseganje ciljev EKS so splošni, saj je Energetski koncept Slovenije dokument 
usmerjevalne narave in se ne opredeljuje do posameznih konkretnih projektov. Ob upoštevanju 
usmeritev in omilitvenih ukrepov, podanih v okoljskem poročilu, ocenjujemo, da bistvenih čezmejnih 
vplivov ne bo. Za plane, ki bi vendarle lahko pomembno vplivali na okolje v sosednjih državah, je 
treba v nadaljnjih fazah priprave projektne dokumentacije izvesti postopek čezmejne presoje vplivov 
na okolje. 
 
Čezmejni vplivi izvajanja ukrepov EKS, zlasti ukrepov opuščanja fosilnih virov in postopnega 
prehoda na obnovljive in nizkoogljične vire energije in v manjši meri ukrepov uvajanja naprednih 
energetskih sistemov in storitev, so možni na vse štiri sosednje države. 
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V skladu s Konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Seznam dejavnosti) se ukrepi EKS, za 
katere se ugotavljajo čezmejni vplivi, uvrščajo: 

- pod točko 2 »termoelektrarne in druge kurilne naprave s toplotno močjo 300 MW ali več ter 
jedrske elektrarne« iz priloge 1 Protokola o strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o 
presoji čezmejnih vplivov na okolje, 

- pod točko 14 »obrati za proizvodnjo hidroelektrične energije« iz priloge 2 Protokola o 
strateški presoji vplivov na okolje h Konvenciji o presoji čezmejnih vplivov na okolje. 

 
 
 
 
 

7. ALTERNATIVE 

 
 
V okviru priprave EKS je bilo pripravljenih več scenarijev projekcije energetske bilance, ki vodijo v 
smeri izpolnjevanja dolgoročnega cilja nizkoogljične družbe. Do zaključka obdobja 2020-2030, za 
katerega so bili sprejeti podnebno-energetski cilji EU, so scenariji projekcije energetske bilance zelo 
podobni. Scenariji kažejo na intenzivno uvajanje obnovljivih virov energije do leta 2030 s tem, da bo 
treba pripraviti primerno tehnično in zakonodajno okolje za izkoriščanje obnovljivih virov energije ter 
intenzivno vlagati v učinkovito rabo energije, v energetske sisteme in storitve.  
 
Vsi scenariji projekcije energetske bilance so do leta 2030 z vidika doseganja podnebno-energetskih 
ciljev EU precej podobni. Čeprav se bo delež obnovljivih virov energije v bilanci primarnih virov 
povečal, bodo imeli premog in v prometu naftni derivati v obdobju do leta 2030 še pomembno vlogo. 
V scenarijih projekcije energetske bilance je predpostavljeno, da bo obstoječa jedrska elektrarna 
obratovala do leta 2043. 
 
Scenariji projekcije energetske bilance do leta 2030 se bodo preslikali v scenarije podrobnejših 
ukrepov za doseganje usmeritev in ciljev EKS s Celovitim nacionalnim podnebno energetskim 
načrtom (DPEN)30. Ker so scenariji projekcije energetske bilance do leta 2030 z vidika doseganja 
podnebno-energetskih ciljev EU precej podobni, ni pričakovati za obdobje 2020-2030 velikih oziroma 
bistvenih razlik med scenariji ukrepov DPEN. Za obdobje po letu 2030 pa je za doseganje 
dolgoročnega cilja zmanjšanja izpustov toplogrednih plinov za 80 do 95 % v letu 2050 za Slovenijo 
ključnega pomena odločitev o nadaljnji rabi jedrske energije

                                                      
30 V skladu s predlogom Uredbe o upravljanju energetske unije; COM(2016) 759 final/2, bo treba Celovit 
nacionalni podnebno energetski načrt (DPEN) izdelati v letu 2019. 
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POSTOPNEGA PREHODA 
NA OBNOVLJIVE IN 
NIZKOOGLJIČNE VIRE 

UKREPI ZA POVEČANJE 
ENERGETSKE 
UČINKOVITOSTI 

UKREPI ZA  
UVAJANJE 
NAPREDNIH 
ENERGETSKIH 
SISTEMOV 

OZAVEŠČANJE 
PORABNIKOV IN 
PONUDNIKOV O 
TRAJNOSTNI OSKRBI 
IN RAVNANJU Z 
ENERGIJO 

PODPORE RAZVOJU 
ZNANJ S PODROČJA 
TRAJNOSTNE 
OSKRBE IN 
RAVNANJA Z 
ENERGIJO 

NARAVNI VIRI  
(TLA, GOZD, KMETIJSKA 
ZEMLJIŠČA, MINERALNE 
SUROVINE, ODPADKI)  

C A A A A 

ZRAK  
 

B A A A A 

VODA  
 

C A A A A 

NARAVA 
(BIODIVERZITETA, 
OBMOČJA Z NV STATUSOM) 

C A C A A 

PODNEBNE SPREMEMBE 
(BLAŽENJE IN 
PRILAGAJANJE)  

A A A 
 

A A 

ZDRAVJE LJUDI  
(PITNA VODA, ZRAK, HRUP, 
EMS, RADIOAKTIVNO 
SEVANJE, POPLAVNA 
NEVARNOST) 

C A A A A 

PREBIVALSTVO IN 
MATERIALNE DOBRINE 

A A A A A 

KULTURNA DEDIŠČINA 
 

C A C A A 

KRAJINA 
 

 

C A C A A 

8. ZAKLJUČEK CELOVITE PRESOJE VPLIVOV NA OKOLJE 


