
 

 

JAVNA RAZGRNITEV OSNUTKA EKS IN OKOLJSKEGA POROČILA 
Z DNE 14. 2. 2018 

 

 
ZAPISNIK NASTOPAJOČIH GOVORNIKOV IZ DOGODKA  

 
V prostorih Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport je 14. 2. 2018 v okviru javne obravnave 

osnutka Energetskega koncepta Slovenije (v nadaljevanju: EKS) in okoljskega poročila potekala javna 

predstavitev za zainteresirano javnost. Dogodka se je udeležilo preko trideset predstavnikov 

zainteresirane javnosti (seznam udeležencev je v prilogi). 

 
Govorniki: 

 Mag. Klemen Potisek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 

 Barbara Žagar, Ministrstvo za okolje in prostor 

 Radovan Tavzes, predstavnik izdelovalca okoljskega poročila, Aquarius d.o.o. 

 

 

Mag. Klemen Potisek, državni sekretar, Ministrstvo za infrastrukturo 
 
EKS je zelo splošen dokument, kar mu je tudi očitano. Dejstvo je, da nobena strategija z nekim 

pogledom v prihodnost, ne more biti konkretna. To ne pomeni, da se ne zavedamo zavez, ki jih imamo. 

Slovenija je podpisnica Pariškega sporazuma. Že ko se je približevala Evropski uniji, je pristala na 

določene zaveze in te mednarodne zaveze je treba spoštovati. Še posebno velik izziv je gospodarska 

rast. Poraba energije je izjemno korigirana z gospodarsko rastjo in v tem smislu je delež obnovljivih 

virov energije še težje dosegati v končni rabi energije.  

 

EKS predstavlja 12 scenarijev bodoče oskrbe glede na predvideno porabo. Ne odraža nobenega 

posameznega scenarija, temveč polje možnih poti za naprej, po katerih se lahko gre. To polje možnih 

poti je hkrati primarni konsenz, ki ga je Slovenija v tem trenutku sposobna doseči. V Sloveniji se je zelo 

težko poenotiti glede ciljev, še bolj pa glede poti, kako te cilje doseči in dejstvo je, da so te zadeve pri 

nas zelo zamudne. Druge države to počnejo hitreje, so bolj labilne, zato Slovenijo tudi v samem razvoju 

in napredku pogosto prehitevajo. Za prihodnost bo morala biti Slovenija bolj proaktivna kot družba, kajti 

prehodi bodo izredno zahtevni in tudi izjemno dragi.  

 

Trenutno se vlaga v obnovljive vire energije približno 150 milijonov €. Po izračunih bodo prehodi stali 

okoli 600 milijonov €, lahko pa tudi več. Ta prehod bo izjemno finančno zahteven, zato ga država ne bo 

mogla financirati. Potrebno je upoštevati, da Slovenija ni v enaki javnofinančni situaciji, kot je bila pred 

krizo. BDP Slovenije je približno 40 milijard letno, dolgovi znašajo 32 milijard €, se pravi v obdobju2004-

2014 se je povečalo na 32 milijard €, kar je več kot ¾ letnega BDP, kar pomeni, da toliko časa vsi 

skupaj lahko delamo, da bi ta dolg vrnili. To bo zagotovo trajalo kar nekaj časa.   

 

 

Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 
 
Javnost pričakuje, da bo nek dokument, ki gleda dve, tri, štiri desetletja naprej, zelo natančen. To je 

neupravičeno pričakovanje. Pred štiridesetimi leti smo živeli v samoupravnem socializmu. Če bi nekdo 

takrat preveč naglas razmišljal o tem, da bo Slovenija čez 40 let samostojna »kapitalistična zahodna 

država«, bi pristal v ne prav ljubih okoliščinah. Za 40 let v naprej je zelo težko biti natančen. Lahko se 

dajo neke usmeritve in tiste usmeritve, ki se dajejo z EKS, so razogljičenje, ki ga bomo dosegli z 

obnovljivimi viri, z učinkovito rabo energije in s preobrazbo družbe na način, da bo sposobna financirati 

to preobrazbo.  
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Barbara Žagar, Ministrstvo za okolje in prostor 
 
Predstavitev poteka celovite presoje vplivov na okolje je v prilogi: Predstavitev Celovita presoja vplivov 

na okolje Energetskega koncepta Slovenije – (Strategije energetske politike do leta 2030 z vizijo do leta 

2050) 

 

 

Mag. Jože Dimnik, generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za infrastrukturo 
 
Predstavitev Energetskega koncepta Slovenije v prilogi: EKSRS_javna razgrnitev EKS in OP_14-2-

2018_final 

 

 

Radovan Tavzes, predstavnik izdelovalca okoljskega poročila, Aquarius d.o.o. 
 
Če se izvaja celovita presoja vplivov na okolje in okoljsko poročilo, se izvaja presojanje posledic na 

okolje zaradi izvajanja neke politike. To politiko v okoljskem cilju je potrebno uskladiti z drugimi 

evropskimi politikami. Vsi okoljski cilji so harmonizirani z EU. Posamezna država članica ima lahko 

strožje okoljske cilje, a pri tem mora paziti, da ne ruši svoboden pretok storitev in blaga.  

 

EKS je strategija za Energetsko unijo, vezana na območje Slovenije. Strategija za energetsko unijo je 

bila sprejeta leta 2015, po odločitvi Sveta Evrope o okvirnih ciljih podnebno – energetske politike do leta 

2030 in leta 2050. Okvirne cilje, ki jih je Svet določil (40% zmanjšanje toplogrednih plinov do leta 2030, 

27% porabe OVE, najmanj 27% izboljšanje energijske učinkovitosti in 15% medsebojna energetska 

povezava) je Komisija uvrstila v Strategijo za energetsko unijo in EKS je v tem kontekstu prevod 

Strategije za energetsko unijo na območju Slovenije.  

 

EKS je predvsem usmerjevalne narave. Nadaljnje aktivnosti so po evropski zakonodaji vezane na 

Celovit državni podnebno energetski načrt (DPEN), ki ga morajo vse države narediti zato, da se ugotovi 

za vsako posamezno državo, kakšen bo  prispevek  posamezne države k evropskim ciljem. Poanta je v 

tem, da se s Celovitim državnim podnebnim energetskim načrtom država sooči s cilji EU, ki so bili že 

sprejeti v letu 2014/15 in veljajo od tedaj, nato pa se odloči, ali bodo njeni cilji enaki ali manjši, pogojeni 

morda z nekimi značilnostmi Slovenije, ki narekujejo drug pristop.  

 

Zelo podobna je bila pot za cilje 2020. Takrat je Slovenija slučajno znašla v obdobju, ko je predsedovala 

in smo ravno tako določene cilje morali izpogajati. Isto velja za te cilje. V okoljskem poročilu ugotavlja, 

ali je EKS usklajen s politikami EU in ali se lahko enači s Strategijo za energetsko unijo.  

 

Celovit državni podnebno energetski načrt (DPEN), ki bo sledil usmeritvam EKS-a bo moral biti narejen 

v letu 2019. V tem trenutku so uredbe in principi načina priprave v usklajevanju med Parlamentom in 

Svetom. Ukrepi za doseganje slovenskega prispevka k evropskim ciljem bodo morali biti tisti ukrepi, ki 

jih bodo začeli v letu 2020. EKS je malo drugače zapisal strukturo za razliko od Strategije za energetsko 

unijo. Slednja je okvirne cilje razširila na 5 dimenzij, slovenski EKS pa ima 3, a so cilji obeh skladni. EKS 

ima 7 ciljev. V okoljskem poročilu celovite presoje vpliva na okolje je pomembno, da se ugotavlja, kaj so 

cilji programa, ki se ga presoja, saj je EKS vezan na trajnostni program razvoja. Trajnostni programi 

razvoja so načeloma antropogeno naravnani in niso vsi skladni z okoljskimi cilji. Vsi cilji kateregakoli 

trajnostnega razvoja, cestnega, energetskega ali katerega tretjega, se na nekaterih področjih soočajo z 

neskladjem z okoljskimi cilji. Zato je zelo pomembno soočenje teh ciljev, ali so morda cilji EKS-a v 

kakšni točki v neskladju z okoljskimi cilji. Toliko bolj je to v tem primeru pomembno zato, ker so nekateri 

od ciljev EKS-a isti, kot so okoljski cilji. EKS ima definiranih 7 ciljev in OP ugotavlja, da so ti cilji skladni z 

evropskimi politikami na tem področju. Ko se programu, ki se presoja, definirajo cilji in se ugotovi 

njihova skladnost ali neskladnost z okoljskimi cilji¸ je potrebno definirati ukrepe. EKS ima ukrepe 

definirane v petih sklopih, ti ukrepi so povsem skladni s Strategijo za energetsko unijo, z evropskimi 

politikami na tem področju. Zanimivo na področju okolja je to, da je Slovenija pri ukrepih, ki so vezani na 

zanesljivost oskrbe (varnost oskrbe), že izpolnila vse cilje. Še več, v predlogu uredbe za plinska omrežja 

jasno piše, pod kakšnimi pogoji Slovenija izpolnjuje pogoje. OP torej ugotavlja, da EKS nima ukrepov 

čezmejnega sodelovanja za plinska omrežja ali za električna omrežja, kar pomeni, da ni posegov v 
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okolje za nova povezovanja. Za to ni potrebe, saj Slovenija že izpolnjuje vse zahteve Strategije za 

energetsko unijo za obdobje 2020 – 2030. OP ugotavlja, da vplivov na okolje ne bo. Kakršnekoli 

povezave, vezane na energetska omrežja, plinska ali električna, niso v javnem interesu, če so cilji 

Strategije za energetsko unijo cilji javnega interesa. Z Zakonom o urejanju prostora, ki bo začel veljati 

junija/julija, se bo javni interes povečal. Nekaj je lahko javni interes zaradi gospodarske koristi, odpiranja 

novih delovnih mest, a v kontekstu evropskih javnih koristi, javnega interesa, Slovenija, kar se tiče 

zanesljivosti oskrbe, ker se tiče čezmejnih povezav, izpolnjuje vse pogoje. To je tudi upoštevano v OP, 

ki je naravnano na ta način, da se ne pričakuje čezmejnih okoljskih povezav, ki so lahko za okolje 

sporne, bodisi plinske bodisi električne. To je ena od ključnih ugotovitev EKS-a.  

 

Glede izhodišč za pripravo okoljskega poročila gre za klasiko, kaj uredba ugotavlja pri okoljskem 

poročilu, kako se določa okoljske cilje, kako se določa identifikacija možnih vplivov. Vsi možni vplivi, ki 

bi izhajali iz ukrepov, ki v EKS-u niso jasno opredeljeni, saj bodo opredeljeni kasneje v Celovitem 

državnem podnebnem energetskem načrtu, so bili zajeti. Okoljskih ciljev je 17. Zaradi morebitnih 

kasnejših ukrepov za doseganje ciljev EKS-a jih je treba upoštevati in sicer na ta način, ali ukrep 

onemogoča, ovira ali omogoča oziroma pospešuje doseganje nekega okoljskega cilja.  

 

Okoljski cilji so bili soočeni s ciljem EKS-a. Cilji EKS-a so cilji trajnostnega razvoja in so antropogeno 

naravnani. Okoljski cilji niso antropogeno naravnani, so pa, kar se tiče senzibilnosti, vezani na človeka. 

Mejne vrednosti so zaradi senzibilnosti človeka na prašne delce vezane na človeka kot vrsto. Drugače 

okoljski cilji načeloma niso antropogene norme. EKS je program antropogenega razvoja. Trajnostna 

energetika je antropogeno naravnana zadeva.  

 

Okoljski cilji so obarvani. Pri rumenih lahko pride do konflikta med okoljskim ciljem in ukrepom za 

doseganje cilja iz EKS-a. Pri temno zelenih je jasna skladnost. Pred približno tremi ali štirimi leti je bila 

velika dilema, ali je za AN URE sploh potrebna celovita presoja, saj ni posegov v okolje. A potrebna je 

zato, ker je ukrep učinkovite rabe energije skladen z vsemi okoljskimi cilji. To je poanta, zato ni potrebna 

presoja. Edina zadeva, ki bi lahko bila rumeno-zelena pri učinkoviti rabi energije, je kulturna dediščina. 

A se z uporabo zdrave kmečke pameti da tudi temu izogniti. Pri ciljih kulturne dediščine bi nezdravo 

vsiljevanje učinkovite fasade ali česa podobnega lahko oviralo in bi lahko zeleno obarvalo, saj se cilji 

kulturne dediščine tudi štejejo za okoljske cilje, a če kakšna stavba, ki je predmet kulturne dediščine, ni 

izolirana po predpisih učinkovite rabe energije, ne škodi. Rumena področja, kjer bi lahko kakšen ukrep 

povzročil nedoseganje okoljskega cilja, so tudi opisana in opremljena na način, kot je EKS predstavil 

ukrepe.  

 

Zakaj je pomembno, da se soočajo cilji okoljskega poročila in cilji EKS-a v okoljskem poročilu? Zaradi 

politike oziroma prevlade javnega interesa. 

 

Politika in prevlada javnega interesa se je končno uredila z Zakonom o urejanju prostora. Prevlada 

javnega interesa ni administrativni postopek uradnikov, ki presojajo, ampak je politična odločitev. 

Politična odločitev v primeru dovoljevanja ali nedovoljevanja posameznih posegov v prostor.  

 

Kar se tiče prevlade javnega interesa, je bilo do zdaj nekaj napisano v okoljskih predpisih, zlasti kar se 

tiče habitatov. Zelo slabo je napisano v Zakonu o vodah, celo nekoliko zavajajoče, kar se tiče 

ekološkega stanja voda. Sedaj pa je jasen postopek, da se zaključi na politično odločitvi vlade, ki 

ugotovi prevlado javnega interesa. Prevlada javnega interesa je politična odločitev. Nekaj takšnih 

ukrepov, ki bodo prevladali interes okolja, v Sloveniji bo.  

 

Presoja vplivov na okolje je klasična kar se tiče ukrepov. Ne presoja se programa, temveč ukrepe 

znotraj programa. Te je potrebno definirati in znotraj EKS-a je to urejeno. Če ni možno z omilitvenimi 

posegi nekega ukrepa urediti na način, da je sprejemljiv za doseganje okoljskega cilja, ali tega ukrepa ni 

ali pa se politično odloča o prevladi javnega interesa trajnostnega razvoja nad prevlado javnega interesa 

varstva okolja. Omilitveni ukrepi morajo torej določati, ali je ukrep sprejemljiv. Če je sprejemljiv in je za 

okolje nesprejemljiv, se uredi na način, da ukrep je ali pa ga ni. Če ukrep je, mora biti v takem primeru 

konsenz politične narave, ki ugotovi, da je pomembnejši trajnosti razvoj od doseganja okoljskega cilja. 
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V EKS-u je nekaj scenarijev, ki so vezani na energetske bilance. Ti scenariji se bodo v nadaljnjih 

postopkih pretopili v scenarije ukrepov. EKS nima scenarijev ukrepov, ima le scenarije rabe energije 

oziroma vrste virov energije. Ko se bodo ti scenariji pretopili v nadaljnjih korakih, v Celovitem državnem 

podnebno energetskem načrtu, se bodo ukrepi zbrali v alternative, ki se lahko presojajo glede na vpliv 

na okolje.  

 

Specifični omilitveni ukrepi so definirani, splošne usmeritve so tudi dane. EKS je zaključil samo z ukrepi 

zanesljivosti oskrbe, torej z ukrepi, ki so vezani na čezmejne zadeve, za katere ugotavlja, da jih ni.  

 

Splošne usmeritve so zapisane v poročilu. Kar je pomembno iz okoljskega vidika, je to, da je EKS 

logično nadaljevanje programa 2020, ki je bil od leta 2008 do 2020 sprejet soglasno, le z drugimi cilji.  

 

Ugotavlja se, da je bil program 2008-2020 program, ki je imel dejavnike napredka. Program 2020-2030 

bo nadaljeval to, kar je prejšnji program začel. Predvsem se obeta določena rast v okoljskih panogah. Z 

okoljskega vidika je zelo pomembno, da se bo uvozna odvisnost Slovenije od fosilnih goriv v tem 

obdobju zmanjšala. Prebivalstvo bo zaradi električne mobilnosti in drugih ukrepov, ki so navedeni v 

EKS-u, manj podvrženo obremenitvi zaradi onesnaženosti zraka. Kar je tudi zelo pomembno z 

okoljskega vidika, so materialni vidiki. Gre za lokalne energetske skupnosti, za nove sisteme 

upravljanja, za večjo vključitev uporabnikov energije v sam sistem. Materialne dobrine ljudi bodo večje 

zaradi upravljanja z obnovljivimi viri in upravljanja s sistemom učinkovite rabe energije. Materialne 

dobrine se bodo izboljšale, tako kot so se izboljšale v celotni Evropi za obdobje 2008-2020 v vseh teh 

pogledih.  

 

Okoljsko poročilo je pripravilo tudi kazalnike EKS-a. V celotnem tekstu ugotavlja, da je to eden 

pomembnih programov trajnostnega razvoja. 
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