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POVZETEK ZA ODLOČANJE 

UVOD 

Ministrstvo za gospodarstvo (MG) pripravlja Predlog Nacionalnega energetskega 

programa do leta 2030, ki ga skladno z Energetski zakonom sprejme državni zbor na 

predlog vlade Republike Slovenije.  Javno obravnavo predloga je začelo 10. junija in 

je trajala širi mesece, potekala je v obliki pripomb na dva dokumenta:  

 Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa za obdobje do leta 2030 - 

Aktivno ravnanje z energijo in  

 Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski 

program za obdobje 2010 do 2030. 

V času javne obravnave NEP je bilo izvedenih okrog 20 predstavitev Predloga NEP s 

strani ministrstva, od tega 7 za najširšo javnost, ki so jih za razpravo o NEP 

pripravile različne organizacije. Odziv javnosti je bil zelo velik, ministrstvo je prejelo 

več kot dvainpetdeset pisnih pripomb, predlogov za spremembe in dopolnitve in 

stališč do obeh obravnavanih dokumentov: trinajst iz okoljskih nevladnih 

organizacij, dvanajst drugih neprofitnih in raziskovalnih institucij, štirinajst iz 

energetskih podjetij, šest interesnih združenj, dveh svetov regij in ene občine ter 

osmih posameznikov.  

Sočasno z javno obravnavo NEP je potekalo tudi čezmejno posvetovanje s 

sosednjimi in zainteresiranimi državami, ki je obvezna sestavina postopka Celovite 

presoje vplivov na okolje (CPVO)1. 

O javni obravnavi NEP je pripravljeno poročilo s povzetkom za odločanje in stališči 

do pripomb oz. odgovori na pripombe na pripombe okoljskih nevladnih organizacij, 

Sveta za trajnostni razvoj, Svetom regij, občinam in posameznikom. Priložena so 

podporna gradiva iz javne obravnave.  

POVZETEK KLJUČNIH PRIPOMB IZ JAVNE OBRAVANVE 

Potek priprave in javne obravnave NEP.  Proces priprave NEP, ki ga je vodilo 

Ministrstvo za gospodarstvo, je bil za širšo strokovno in zainteresirano javnost odprt 

v obdobju 2009 do 2011 s formalnimi javnimi obravnavami naslednjih dokumentov: 

 Zelene knjige za NEP; 

 Poročila o določitvi obsega okoljskega poročila za NEP; 

                                                      

1  Čezmejno posvetovanje NEP je prvo posvetovanje o energetskem programu, ki poteka na podlagi 
Protokola SEA (Strategic Impact Assessment Protocol, ki je stopil v veljavo 11. julija 2010,) h 
Konvenciji ESPO (Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary Context). 
Vsi dosedanji postopki CPVO o energetskih programih so potekali med članicami EU na podlagi 
evropske Direktive SEA 2001/42/ES. 
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 Predloga Nacionalnega energetskega programa do leta 2030: Aktivno ravnanje z 

energijo in Okoljskega poročila za NEP;  

 Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020  in  

 Akcijskega načrta za učinkovito rabo energije za obdobje 2011-2016. 

 
Slika 1: Javne obravnave dokumentov v okviru procesa priprave Nacionalnega energetskega programa 

V postopku priprave NEP je MG predstavljajo dokument v nastajanju in strokovne 

podlage zanj na pobudo različnih zainteresiranih organizacij tudi že pred in med 

javnimi obravnavami posameznih dokumentov. Praktično z vsemi akterji, ki so 

prispevali pripombe na Zeleno knjigo za NEP, so bila izvedena tudi neformalna 

posvetovanja.  

Kljub temu nekateri akterji ugotavljajo, da so bili v pripravo NEP premalo vključeni, 

zlasti strokovna javnost je bila pripravljena na več sodelovanja. Svet za trajnostni 

razvoj je opozoril še eno ključno pomanjkljivost - odsotnost strukturiranega procesa 

javne obravnave dokumenta, ki bi omogočil neposredno izmenjavo mnenj na vseh 

ravneh. 

Stališča do scenarijev NEP. V okviru priprave NEP je bilo skladno z zahtevami 

postopka CPVO analiziranih več scenarijev razvoja energetike, ki so bili v Predlogu 
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NEP tudi predstavljeni in primerjani, za nadaljnje odločanje pa sta bila s strani 

strokovnjakov, ki so pripravili strokovne podlage za NEP, priporočena dva izmed 

njih2. MG se do izbire scenarijev pred javno obravnavo ni želelo opredeliti. Končni 

predlog NEP bo nedvoumno opredelil en scenarij razvoja energetike in ključne 

razvojne usmeritve ter projekte NEP, kar je bilo priporočeno tudi v javni obravnavi.  

Le okoljske NVO so izrazile svoja stališča do izbire scenarija za NEP in niso enotna. 

Velika večina ONVO nasprotuje izgradnji nove jedrske elektrarne, le ena manj pa 

izgradnji TEŠ6. Predlagana je tudi izdelava trajnostnega scenarija z dolgoročno vizijo 

100% pridobivanja električne energije iz OVE in opuščanja jedrske energije že pred 

letom 2030.  

Prednostna področja NEP. Osnutek NEP kot svoja prednostna področja predlaga 

učinkovito rabo in obnovljive vire energije ter razvoj distribucijskih omrežij vključno 

z razvojem aktivnih omrežij. Do leta 2030 bo na teh področjih z ukrepi NEP 

spodbujenih za 20,7 mrd investicij v vseh scenarijih3, kar znaša 82,8% vseh investicij 

spodbujenih z NEP v Osnovnem scenariju oz. 71,4% v Jedrskem scenariju. Kljub 

temu so okoljske NVO soglasno kritične do Predloga NEP, ki po njihovem mnenju 

daje prednost URE in OVE zgolj na deklarativni ravni. 

Cilji NEP. Predlog NEP zastavlja cilje energetske politike do leta 2030 in omogoča 

izpolnjevanje vseh ciljev Slovenije v mednarodnih sporazumih ali pravnem redu EU.  

Predlog NEP bo Sloveniji omogočil izpolnitev obveznosti tudi ob pričakovani 

zaostritvi cilja za emisije TGP do 2020, ko bo nov cilj zmanjšanje EU kot celote za 

30% in ne le 20%. Omogoča tudi izpolnitev cilja, ki danes še ni pravno obvezujoč, 

izboljšanja energetske učinkovitosti za 20% do leta 2020. 

Predlog NEP omogoča tudi postavitev bistveno bolj ambicioznih dolgoročnih ciljev 

slovenske energetske in podnebne politike do leta 2050: dolgoročnih ciljev 

zmanjšanja emisij TGP za 80% do leta 2050 in postavitev cilja prehoda na 100-

odstotno oskrbo z energijo iz obnovljivih virov v ciljnem letu med 2050 in 2100.  

                                                      

2  Analiza učinkov različnih scenarijev je podrobno predstavljena v Okoljskem poročilu za celovito presojo 
vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 2030 in v podornih dokumentih 
Dolgoročne energetske bilance RS za NEP za obdobje do leta 2030 - Izhodišča in Rezultati in Dopolnitev strokovnih 
podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju 
proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 2027, ki vsebujejo primerjalne ocene scenarijev 
glede zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti in kvantitativne ocene vplivov na okolje. 

3  Podprogrami NEP: Učinkovita raba energije, Raba energije v prometu, obnovljivi viri energije, 
Lokalna oskrba z energijo, Soproizvodnja toplote in električne energije, Omrežje za distribucijo 
električne energije ter del podprograma Proizvodnja električne energije (velike enote HE in SPTE), ki 
jih podpirajo horizontalni ukrepi: Davki in regulirane cene, Izobraževanje in usposabljanje, Raziskave 
in razvoj ter Prostorsko načrtovanje. 
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Iz pripomb sodelujočih v javni obravnavi je razvidno, da kvalitete predloga NEP, ki 

omogoča postavitev zelo ambicioznih ciljev trajnostne oskrbe z energijo tudi po letu 

2030, niso prepoznali. Predlog NEP ciljev in strategije do leta 2050 ne zastavlja 

eksplicitno, ker še ni ustreznih podpornih analiz stroškov in koristi za to obdobje, in 

je še velika negotovost glede napredka in cen tehnologij  v tako dolgoročnem 

obdobju.   

Vrsta predlogov se je zavzemala za bolj ambiciozne operativne cilje za učinkovito 

rabo in obnovljive že leta 2020 in 2030, kot so v osnutku NEP.  

Izvedljivost NEP. Praktično vsi sodelujoči v javni obravnavi so menili, da je Predlog 

NEP potrebno okrepiti tako, da se zagotovi dosledno izvajanje načrtovanih ukrepov. 

Po mnenju sodelujočih je kritično zlasti vprašanje umeščanja energetskih objektov v 

prostor, premalo pa je tudi zagotovil, da se bo spodbujanje učinkovite rabe energije 

in obnovljivih virov energije realiziralo v načrtovanem obsegu.  

Predlagan je Zakon o učinkoviti rabi energije, ki bi zagotovil sredstva za izvajanje 

programa, ter pravne podlage, ki bodo zagotovile odgovornost za izvedbo 

programa.  Predlagani so bili tudi konkretni mehanizmi za povečanje izvedljivosti 

ukrepov URE in potencialni viri financiranja, ki so pa so le potrdili ustreznost 

mehanizmov in načrtovanih virov financiranja iz Osnutka NEP. Predlogov za 

dodatne izvedbene mehanizme ni bilo. 

Obseg NEP. V javni obravnavi Zelene knjige za NEP je bilo predlagano, da se v NEP 

poleg strateških vsebin vključi tudi zelo konkreten akcijski del z operativnimi cilji in 

aktivnostmi, opredeljenimi z izvajalci ter časovnico. V NEP so zato vključeni 

sektorski in horizontalni programi s temi vsebinami. MG se je odločilo, da razvoj 

javne infrastrukture državnega pomena v NEP obravnava na objekt natančno, da bi 

v postopku CPVO zagotovili zgodnje preverjanje okoljske sprejemljivosti projektov 

in s tem povečali izvedljivost NEP.  Obravnava razvoja energetike na ravni posameznih 

objektov je utemeljena in smiselna tudi zaradi majhnosti slovenskega energetskega sistema, 

v katerem ima vsak posamezen objekt relativno velik delež v oskrbi z energijo in zato je 

raven strateškega odločanja zelo vpliva na odločitve o posameznih objektih. 

Večina sodelujočih v javni razpravi je menila, da je predlog NEP preobsežen 

dokument za odločanje v Državnem zboru. Po drugi strani isti razpravljavci 

predlagajo razširitev predloga NEP z dodatnimi vsebinami, kot so: vključitev širšega 

razvojnega razmisleka, vizije do leta 2050, podrobnejši načrt aktivnosti, dodatne 

objekte, načrt ukrepov prometne politike, ukrepe politike urejanja prostora, 

podrobno analizo izvajanja preteklega NEP idr.  
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Dodatni objekti. Predlagani si bilo dodatni objekti4: 

 dodatni plinovodi – predlog NEP bo dopolnjen z novimi predlogi; 

 HE na reki Soči in pritokih – v predlog NEP niso vključene zaradi veljavnega 

Zakona v Soči; 

 HE Radovljica in Lesce – v predlog NEP niso vključene in okoljsko poročilo se 

do teh projektov ne opredeljuje, odločanje o njihovi izgradnji še ni potrebno;  

 terminal za utekočinjen zemeljski plin in plinska elektrarna v Kopru – v 

predlog NEP ni vključen zaradi Deklaracije DZ o Severnem Jadranu; 

Strategije prostorskega razvoja Slovenije ter odprtih postopkov za druge 

terminale v tržaškem zalivu; 

 nov premogovnik v Zasavju – v predlog NEP niso uvrščeni zaradi neskladja s 

podnebnimi cilji države in EU; 

 sistemi SPTE z gorivnimi celicami – predlog NEP bo dopolnjen. 

 

  

                                                      

4  Za celoten seznam predlaganih dodatnih objektov in stališče njih, glej poglavje PREDLAGANI 
DODATNI OBJEKTI. 
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PRIPOROČILA 

 

V nadaljnjem procesu priprave NEP ohraniti kvalitete, ki jih dokument 

ima 

 v NEP se zadrži podrobna obravnava objektov, zlasti zaradi dodane vrednosti 

opravljenega dela v Celoviti presoje vplivov na okolje; 

 v NEP se zadrži podprograme, ki obravnavajo aktivnosti, odgovorne nosilce in roke 

izvedbe. Kljub pripombam na dolžino NEP, je bil v javni obravnavi  med ključnimi 

očitki, da je NEP premalo in ne preveč izvedbenih mehanizmov; 

 NEP se preuredi, tako da so strateške vsebine bolj jasne in izpostavljene; 

 v NEP se doda: Poglavje o organiziranosti za izvajanje in seznam ključnih projektov 

NEP. 

Dopolniti in poglobiti javno razpravo o razvoju energetike, posebej o 

izbranih temah, za doseganje soglasja in boljšo izvedbo  

V NEP je potrebno zelo jasno opredeliti stališče do ključnih strateških odločitev; 

 o HE na Srednji Savi se v NEP zaradi rezultatov Okoljskega poročila odloča ločeno 

za dva odseka. Medtem, ko je na odseku od HE Suhadole do HE Zalog odločitev  

nedvoumna, so bile HE na odseku od Medvod do Jevnice ocenjene kot okoljsko 

nesprejemljive. Priporočamo, da se v NEP odloči za to, da bo sprožen postopek 

prevlade javnega interesa zagotavljanja podnebnih ciljev nad cilji varstva narave in 

načrtuje aktivnosti v zvezi s tem. Z energetskega stališča in stališča podnebne 

politike je izkoriščanje HE na tem odseku utemeljeno.  

 visoko soglasje je doseženo glede pomena energetske dejavnosti v Zasavju za 

gospodarstvo regije in v slovenski energetski oskrbi. Poleg izgradnje hidroelektrarn 

bo zato izjemnega pomena tudi nadaljnje izkoriščanje energetske lokacije v TET. 

Soglasje glede usmeritev, kako izkoriščati to lokacijo, po prenehanju pridobivanju 

premoga v RTH, še  ni. S stališča podnebne in energetske podnebne politike, bi bila 

nadaljnja proizvodnja električne energije s premogovo tehnologijo popolnoma 

zgrešena, zato je Predlogu NEP uvrščena izgradnja parne turbine za zagotavljanje 

rezerve v sistemu in/ali plinsko parne elektrarne, skladno z DPN v pripravi.  V regiji 

še vedno iščejo priložnosti predvsem v nadaljnjem izkoriščanju premoga.  Nujno 

potrebne so nadaljnje razprave z zainteresirano in strokovno javnostjo, da se doseže 

in utrdi soglasje ter preseže razvojno stagnacijo.  

 zelo jasno opredeliti podaljšanje življenjske dobe NEK v NEP, kot strateško 

odločitev, saj za prenehanje izkoriščanja jedrske energije pred 2043 ni nikakršnih 

strateških razlogov. V kolikor pa bi nastopili varnostni razlogi za prenehanje 

obratovanja obstoječe jedrske elektrarne, bi ta z obratovanjem prenehala takoj, ko bi 

bilo to potrebno, in to ne glede na dolgoročno strategijo, ki bo izbrana v NEP.  
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 izbere enega od scenarijev, ki vključujejo TEŠ6. Postopki strateškega odločanja o 

investiciji v TEŠ6 so bili sicer pomanjkljivi (v energetskih programih se o investiciji  

ni odločalo pred odločanjem na podjetniški ravni) in netransparentni, investicija v 

teku pa ni optimalna, kar je bilo tudi pogosto ugotovljeno v javni obravnavi. Zaradi 

vrste nesoglasij in nenatančnosti dosedanje razprave o TEŠ6, ki je potekala pretežno 

zunaj razprave o NEP, je potrebna še nadaljnja javna obravnava. Potrebna je še 

nadaljnja, bolj transparenta in kakovostnejša razprava zlasti o strateškem pomenu 

nove enote, o ekonomskih vidikih projekta ter vplivih na podnebne cilje projekta. 

Rezultati podlag za NEP kažejo, da je projekt je strateško pomemben, ekonomsko 

problematičen, a se bo kljub temu odplačal s prihodki na trgu in okoljsko sporen, 

vendarle ne bo ogrozil izpolnitve mednarodnih podnebnih ciljev Slovenije. Ključna 

strateška dilema v zvezi s TEŠ6 je, ali bi si moralo Slovenija zastaviti tudi lastne 

ambiciozne cilje zmanjšanja emisij toplogrednih plinov in se že srednjeročno 

odpovedati proizvodnji električne energije iz premoga, ali pa je sprejemljivo, da 

ohranjamo tovrstno proizvodnjo dlje časa v konkurenci emisijsko in ekonomsko 

najbolj učinkovitih enot v EU oz. v shemi za trgovanje z EU5.  

 NEP naj nedvoumno opredeli stališče do JEK2 ali pa zamrzne odločanje. V postopku 

sprejema NEP je potrebno odločiti in zelo jasno opredeliti eno od naslednjih opcij: 

1) izgradnjo JEK2 uvrstiti v izbrano strategijo razvoja energetike v Sloveniji in 

nadaljevati aktivnosti za pripravo in potrebno odločanje o tem objektu. V kolikor 

                                                      

5 Strateški pomen nove enote nesporen zaradi nadaljnjega izkoriščanja domačega vira 

energije in ohranjanja diverzifikacije (virov, tehnologij in lokacij) za proizvodne električne 

energije v Sloveniji, kar pa v javni obravnavi ni bilo izpostavljeno. Ekonomsko je projekt 

problematičen, ni pa ekonomsko neupravičen, kot se glasijo pripombe, kar kažejo izračuni 

za NEP in študije, ki so jih naročile nevladne organizacije. Zanesljivo lahko pričakujemo, da 

bo investicija izplačana iz prihodkov na trgu z električno energijo tudi ob visokih cenah 

emisijskih kuponov, vendar pa bodo pričakovani donosi na vložena sredstva relativno 

majhni. Projekt je nedvoumno problematičen s stališča blaženja podnebnih sprememb zlasti 

zaradi dolge življenjske dobe objekta, vendar pa ni točna pripomba da bo ogrozil 

izpolnjevanje mednarodnih podnebnih ciljev Slovenije, niti novih zaostrenih ciljev EU. 

Potrebno je poglobiti razumevanje ciljev EU na tem področju, možnosti za zmanjšanje emisij 

v okviru EU sheme za trgovanje z emisijami in Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov iz 

proizvodnje električne energije za vse naprave v EU poteka v okviru enotne sheme za 

trgovanje z emisijami in vpliva na strošek proizvodnje (kar smo že navedli pri ekonomiki) in 

ne po državah članicah. Pričakovati pa je, da bo  projekt negativno vplival na percepcijo o 

ustreznosti porazdelitve naporov za zmanjševanje emisij TGP v Sloveniji, čeprav elektrarne 

optimirajo svoje stroške zmanjševanja emisij TGP na ravni EU. 
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bo za NEP izbran eden od scenarijev z JEK2, je pred tem nujno zagotoviti in 

opraviti razpravo o družbeni sprejemljivosti tovrstnega objekta;  

2) izgradnje JEK2 se še ne uvrsti v NEP. NEP v tem primeru načrtuje prihodnost 

brez nove jedrske elektrarne oz. opredeli razvojno usmeritev, da si bo Slovenija v 

svoji energetski politiki prizadevala, da izgradnja nove jedrske elektrarne ne bo 

potrebna; 

3) V NEP se sprejme moratorij na odločanje o izgradnji JEK2, ponovno odločanje in 

razprava o tem se opravi ob pripravi naslednjega cikla strateškega načrtovanja v 

energetiki do leta 2020. 

V fazi medresorskega usklajevanja in nadaljnjega odločanja o NEP je 

potrebno posebno pozorno obravnavati naslednja vprašanja  

 potrebno je soglasje, da bodo v okviru svojih pristojnosti vsi akterji zagotovili vse 

potrebne pogoje za izvedbo NEP na prednostnih področjih: učinkoviti rabi energije, 

obnovljivih virih energije in pametnih omrežjih; 

 prepoznati, načrtovati in izvajati ukrepe učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije tudi kot prednostna področja za izhod iz finančne in gospodarske krize; 

 obravnavati NEP kot vladni in ne kot sektorski dokument ter v medsektorskem 

usklajevanju o NEP, ključne zadeve pa tudi v okviru priprave splošne razvojne 

politike države in  

 v NEP se zavezati, na podlagi medresorskega dogovora, za izvajanje vseh 

izvedbenih mehanizmov iz predloga NEP;  zagotoviti vse potrebne aktivnosti drugih 

resorjev, ki podpirajo izvedbo NEP, in ki jih NEP predlaga v podprogramih: davki in 

takse, prostorsko načrtovanje, izobraževanje idr.; obsežno sanacija stanovanjskih 

stavb podpreti v okviru stanovanjske politike oz. programa; 

 posebno pozornost v medresorskem usklajevanju posvetiti energetski učinkovitosti v 

javnem sektorju, zlasti vprašanjem organiziranosti za izvajanje in storitvam 

učinkovite rabe energije (financiranju v JZP); 

 zagotoviti izvedbo demonstracijskih projektov URE, OVE in AO; 

 zagotoviti proaktivno vlogo države pri pripravi in umeščanju projektov OVE v 

prostor, zlasti vetrnih elektrarn in hidroelektrarn, ki se na tem področju soočajo z 

največjimi ovirami; 

 v okviru NEP in politikah povezanih z energetsko zagotoviti gospodarstvu 

namenske finančne spodbude za razvoj energetsko učinkovitih izdelkov, 

proizvodnih procesov in storitev, zlasti ob vstopu na trg;  

 dopolniti NEP z zavezami o namenski rabi podnebnega sklada in kohezijskega 

sklada za financiranje URE, OVE ter pripraviti ustrezne Zakon o financiranju URE in 

OVE;    
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 potrebno je zagotoviti dogovor med pristojnimi organi6 o virih financiranja razvoja 

distribucijskih omrežij in potrebnih spremembah metodologije za obračun 

omrežnine, ker je razvoj teh omrežij predpogoj za nadaljnje uveljavljanje trajnostne 

energetske paradigme; 

 zagotoviti sprejem in izvedbo potrebnih vseh ukrepov trajnostne prometne politike, 

ki niso v domeni energetske politike, v okviru podnebne strategije oz. sprožiti proces 

priprave »nacionalnega prometnega programa«. 

 

 

  

                                                      

6  MG, MF, AGEN RS in SODO oz. ministrstvo pristojno za razvoj energetike, ministrstvo pristojno za 
finance, regulator trga z električno energije, in energetska podjetja, ki izvajajo dejavnosti sistemskega 
operaterja distribucije električne energije. 
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POVZETEK PRIPOMB IZ JAVNE OBRAVNAVE 

SEZNAM PRIPOMB 

POSVETOVALNA TELESA VLADE 

1. Svet za trajnostni razvoj 

SVETI REGIJ IN OBČINE 

2. Svet regije Severne Primorske (Idrijsko Cerkljanska razvojna agencija, d. o. o.) 

3. Svet Zasavske regije in Regionalni razvojni svet Zasavske regije 

4. Občina Litija 

NEPROFITNA PODPORNA USTANOVA 

5. Regionalni center za okolje 

OKOLJSKE NEVLADNE ORGANIZACIJE 

6. Alpe Adria Green 

7. Mednarodna komisija za varstvo Alp - CIPRA Slovenija 

8. DOPPS (Društvo za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije) 

9. FOCUS, društvo za sonaraven razvoj 

10. Greenpeace in Wuppertal Institute 

11. Mreža Plan B 

12. SDPVN 

13. South East Europe Network for Energy and Transport in Zelena akcija 

14. WWF Italija 

15. ZEG (Zveza ekoloških gibanj) 

16. Zveza društev Moja Mura 

17. ZVOS – Zveza društev za varstvo okolja 

18. Slovenski E-forum 

ZNANSTVENE ALI RAZISKOVALNE USTANOVE 

19. Elektroinstitut Milan Vidmar 

20. Institut Jožef Stefan 

21. Okoljsko raziskovalni zavod 

22. RCVT (Razvojni center za vodikove tehnologije) in CONOD (Center odličnosti za 

nizkoogljične tehnologije) 

23. Slovenska akademija znanosti in umetnosti 

INTERESNA ZDRUŽENJA 

24. Energetska zbornica Slovenije 

25. Gospodarsko interesno združenje – distribucija zemeljskega plina 

26 Gospodarska zbornica Slovenije 

27. Gospodarska zbornica Slovenije – Območna zbornica Posavje 

28. ZSFI (Združenje Slovenske fotovoltaične industrije – GIZ) 

file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/01_STR%20stalisce%20STR%20o%20NEP_f.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/02_SvetRegijeSevernePrimorskeSPREJET%20SKLEP%20_%20Ad7_Nacionalni%20energetski%20program%20in%20izraba%20hidropotenciala%20Soče.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/02_SvetZasavskeRegije%20zapisnik%20-%20energ.%20konf.%2012.10.%202011.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/03_ObčinaLitija_pripombe%20na%20NEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/04_REC-STALISCA%20IN%20PREDLOGI%20ZA%20NEP.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_AAG%20Pripombe%20k%20osnutku%20NEPa.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_DOPPS%202011%2010%2014%20DOPPS%20--%20Pripombe%20na%20NEP,%20s%20prilogo.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_Focus%20komentarji%20na%20NEP%20-%20Focus.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_Greenpeace_komenarji%20na%20NEP.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/PRIPOMBE%20do%2015okt/WI%20Slovenia_NEP-WI_comment.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_MrežaPlanB%20Stalisce%20mreže%20Plan%20B%20do%20NEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_SDPVNPripombeNEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_seenet%20letter.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/ZEG_Pripombe_na_Predlog_NEP_(14_10_2011).D.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/05_Mura_nagovor.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_ZVOS.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/SEF_stalisca-nep.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/06_EIMV%20pripombe_eimv.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/06_IJS%20Pripombe%20k%20postopku%20CPVO%20za%20NEP_14102011.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/06_ORZ%20pripombe%20k%20NEP_orz.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/06_RCVT%20Dopis_RCVT_CONOT_NEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/06_SAZU%20SE%20Mnenje%20in%20pripombe%20na%20Osnutek%20predloga%20NEP_SAZU_Svet%20za%20energetiko.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_EZS_PRIPRAVA%20STALIŠČA_ZBIRNIK%20MNENJ%20O%20NEP%20S%20POVZETKOM_verzija%20končna_14102011.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GIZ%20DZP%20Dopis%20-%20NEP.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GZS%20STALIŠČA%20GZS%20na%20NEP%2015.%2010%202011.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GZS%20STALIŠČA%20GZS%20na%20NEP%2015.%2010%202011.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GZS_OZ_Posavje%20118.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GZS_OZ_Posavje%20118.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/ZSFI_Pripombe%20na%20NEP.PDF
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29. Gospodarsko interesno združenje – distribucija električne energije in Elektroinštitut 

Milan Vidmar  

ENERGETSKA PODJETJA 

30. Elektro – Slovenija, d.o.o.  

31. Energetika Ljubljana, d.o.o.  

32. GEN Energija, d.o.o.  

33. Geoplin plinovodi, d.o.o.  

34. Holding Slovenskih elektrarn, d.o.o. 

35. HSE Invest, d.o.o. 

36. Premogovnik Velenje, d.o.o. 

37. Rudnik Trbovlje Hrastnik, d.o.o. 

38. Savske elektrarne, d.o.o.  

39. Soške elektrarne Nova Gorica, d.o.o.  

40. Termoelektrarna Brestanica, d.o.o.  

41. Termoelektrarna toplarna Ljubljana, d.o.o.  

42. Termoelektrarna Trbovlje, d.o.o.  

43. TGE Gas Engineering Gmbh  

45. Jerman MHE, d.o.o.  

DRUGA PODJETJA 

46. RC PREKO, d.o.o. (Razvojni center za pridobivanje energentov iz komunalnih 

odpadkov)  

POSAMEZNIKI 

47. Aleš Zver  

48. Franko Nemac 

49. Ivan Hvala 

50. Ivka Komic 

51. Jurij Bavdaž 

52. Marija Zavratnik 

51. Matevž Primožič 

52. Tadej Kern  

  

file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GIZ%20DZP%20Dopis%20-%20NEP.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GIZ%20DEE%20EIMV%20Pripombe%20na%20Osnutek%20predloga%20Nacionalnega%20energetskega%20programa%20za%20obdobje%20do%20leta%202030%20GIZ%20DEE%20EIMV.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GIZ%20DEE%20EIMV%20Pripombe%20na%20Osnutek%20predloga%20Nacionalnega%20energetskega%20programa%20za%20obdobje%20do%20leta%202030%20GIZ%20DEE%20EIMV.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/07_GIZ%20DEE%20EIMV%20Pripombe%20na%20Osnutek%20predloga%20Nacionalnega%20energetskega%20programa%20za%20obdobje%20do%20leta%202030%20GIZ%20DEE%20EIMV.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_GEN%20ENERGIJA%20TP-008-Komentiranje_NEP_z_dopisom-R1.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_HSE%20Novi%20NEP_skupne%20pripombe%20skupine%20HSE_11.10.2011.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_HSE%20Invest_pripombe%20na%20NEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_PV_pripombe%20na%20NEP.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_RTH_PRIPOMBE%20IN%20PREDLOGI%20RTH%20NA%20PREDLOG%20NEP%20SLOVENIJE.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_SEL%20Pripombe%20SEL_osnutek%20predloga%20NEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_SENG_pripombe%20na%20NEP.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_TE_TOL_pripombe%20na%20NEP%20za%20MG.doc
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/08_TET%20AGREZ%20pripombe%20na%20NEP.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/TGE%20DZ.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/09_Jerman%20MHE.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Nepodpisani_Ales_Zver.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Franko_Nemac.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_IvanHvala%20PripombeNEP%20mheBača.pdf
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Ivka_Komic.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Jurij_Bavdaz.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Marija_Zavratnik.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Matevz_Primozic.docx
file://Ceulnx/company/CEU%20projekti/CEU%20projekti%202009/NEP/JAVNA%20OBRAVNAVA%20NEP/ODGOVORI/PRIPOMBE%20do%2015okt/12_Tadej_Kern.docx
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PREDLAGANI DODATNI OBJEKTI 

Tabela 1. V javni obravnavi NEP predlagani dodatni objekti 

Pripomba Predlogi za dodatne objekte Povzetek odgovora 

Svet regije Severne Primorske, EZS,  
HSE 
 
GZS (OZ za Severno primorsko) 
Tadej Kern 

Podpira nadaljnje aktivnosti za izgradnjo objektov na pritokih reke 
Soče, zavzema se za ohranitev reke Soče od izvira do Tolmina 
Hidro energetska izraba povodja Soče: do 200 MW do 2027 
HE na Soči, Idrijci in Učji 

Zakon o Soči. NEP je usklajen z rezultati okoljskega poročila 
za NEP. 

EZS 
 
Savske elektrarne 
HSE Invest 

HE Ježica, HE Šentjakob, HE Zalog, vgradnja tretjega agregata v HE 
Medvode 
HE Zalog, HE Šentjakob, HE Ježica ali variantno HE Tacen in HE 
Gameljne 

NEP je usklajen z rezultati okoljskega poročila za NEP. 

Matevž Primožič HE Lesce, HE Radovljica Potencialne druge okoljsko sprejemljive hidro elektrarne 
predlog NEP omogoča, vendar še niso bile presojanje po 
postopku CPVO. Njihova izgradnja ni načrtovana pred letom 
2020. 

Greenpeace/Wuppertal Instutute Proizvodnja 9.200 GWh električne energije iz HE do leta 2020 Tehnični, ekonomsko izvedljiv potencial za izkoriščanje HE 
na 45 največjih vodotokih v Sloveniji znaša 9.200 GWh. To 
presega okoljsko sprejemljiv potencial za izkoriščanje vodne 
energije.V NEP so bile ocenjene in predlagane HE glede na 
okoljsko sprejemljivost. 

EZS HE na Muri HE na reki Muri so v NEP obravnavane. NEP je usklajen z 
rezultati okoljskega poročila za NEP. 

Svet Zasavske regije TET- revitalizacija obstoječe proizvodne enote, blok 4, 125 MW Proizvodnja TET je podprta z državnimi pomočmi.  
Od leta 2013 proizvodnja ne bo ekonomsko upravičena. 

Svet Zasavske regije V prehodnem obdobju se dopušča možnost pridobivanja omejenih 
količin premoga na področju Zasavja za proizvodnjo električne 
energije na lokaciji Trbovlje, v kombinaciji z LBM in SPTE 

NEP je usmerjen v ohranjanje lokacije TET v energetske 
namene in odpira vse možnosti za okoljsko sprejemljivo in 
ekonomsko upravičeno proizvodnjo električne energije 
in/ali zagotavljanje sistemskih storitev.  
Proizvodnja električne energije iz rjavega premoga po 
ocenah ne bo ekonomsko upravičena. 
Državne pomoči za proizvodnjo električne energije iz 
premoga v NEP niso predvidene. So neskladne s slovensko 
in evropsko okoljsko oz. podnebno politiko. 
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Pripomba Predlogi za dodatne objekte Povzetek odgovora 

Sistema daljinskega ogrevanja v Hrastniku in Trbovljah 
oskrbujeta s toploto iz SPTE z visokim izkoristkom na 
zemeljski plin in za poplačilo investicije prejemajo državne 
pomoči v obliki obratovalnih podpor.  
NEP usmerja izkoriščanje lesne biomase v naprave z visokim 
izkoristkom ali oskrbo s toploto. Ob relativno majhnem 
potencialnem odjemu toplote na lokaciji TET, bi  
izkoriščanje LBM pomenilo neučinkovito rabo tega vira 
energije.  

RTH Izkoriščanje omejenih količin rjavega premoga na področju Zasavja 
za potrebe proizvodnje električne energije 

Proizvodnja električne energije iz rjavega premoga ne bo 
ekonomsko upravičena. 
Državne pomoči za visoko ogljične tehnologije v NEP niso 
predvidene zaradi ciljev podnebne politike Slovenije in EU. 

Plinovodi 
(prej Geoplin plinovodi) 

Predlog za dodatne plinovodne objekte: 

R25A/1 Trojane - Hrastnik Postopek je v teku 

R45 Novo mesto – Bela krajina Uredba sprejeta v 2010 

R38 Kalce – Godovič Uredba sprejeta v 2011 

R51a Jarše – Sneberje Postopek je v teku 

R51b TE-TOL – Vevče Postopek je v teku 

R51c Kozarje – Vevče Postopek je v teku 

R52 Kleče – TOŠ Postopek je v teku 

Dravograd – Ruše - 

Godovič – Žiri – Škofja Loka - 

M5 Jarše – Novo mesto - 

Koper – Dragonja - 

M1/3 Ceršak – SLO/A meja Uredba sprejeta v 2008 

Maribor – Gornja Radgona - 

Maribor – Malečnik - 

Medvode – Škofja Loka - 

Rogatec – SLO/CRO meja - 

Šoštanj – Dravograd - 

V NEP bodo vključeni Plinovod Trojane Hrastnik in vsi 
plinovodi, za katere je uredba o DPN že sprejeta ali je DPN v 
pripravi. 
 
Drugi notranje prenosne plinovode bo NEP navedel le 
splošno in ne po posameznih plinovodih – na podoben 
način, kot so v NEP opredeljene nove mednarodne 
povezave.  
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Pripomba Predlogi za dodatne objekte Povzetek odgovora 

Hrastnik – Laško –Radeče - 

Večina prenosnih plinovodov je že v fazi gradnje ali pa je za njih 
CPVO v teku. Za prenosni plinovod M9b Kidričevo – Vodice CPVO 
še ni bila izvedena. 

TGE, ZEG, EZS Terminal za UZP NEP je usklajen z Deklaracijo DZ o Severnem Jadranu in 
Odlokom o strategiji prostorskega razvoja Slovenije 

TGE, ZEG, EZS 
 
Primorska gospodarska zbornica 

Plinsko parna elektrarna moči 240 MW v Kopru ob terminalu UZP 
Plinsko parna elektrarna moči 240-400 MW v Luki Koper 

NEP obravnava plinsko parne elektrarne, vendar ne na 
lokacijo natančno. Odlok o strategiji prostorskega razvoja 
Slovenije usmerja izgradnjo termoelektrarn na obstoječe 
energetske in industrijske lokacije. 

TGE Polnilna infrastruktura za UZP v prometu Predlog NEP bo dopolnjen s predlaganim. 

RVCT CONOT Pridobivanje vodika na ozemlju Slovenije. Največje potencial 
predstavljajo tehnologije pridobivanja vodika iz biomase, z 
elektrolizo v času presežka električne energije oz. z električno 
energijo iz hidroelektrarn, vetrnih in fotovoltaičnih elektrarn ali kot 
stranski produkt kemične industrije. 

Predlog NEP bo dopolnjen s predlaganim. 

RVCT CONOT Sistemi SPTE z gorivnimi celicami na vodik Predlog NEP bo dopolnjen s predlaganim. 

ZSFI 1514 MW PV do leta 2020 Predlog NEP ne izključuje večjega prodora sončnih 
elektrarn, kot je naveden v oceni učinkov NEP, kar bo 
predvsem odvisno od tehnološkega razvoja v svetu in cen 
tehnologije. NEP spodbujanje PV dimenzionira glede na 
pričakovane tržne pogoje na  900 MW  novih enot do leta 
2030.  

Ivan Hvala mHE Log na Bači mHE v NEP niso opredeljene na objekt natančno, zato bi 
navedba posamične mHE pomenila neprimerno izjemo. 
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ODGOVORI  

HE NA REKI SOČI IN PRITOKIH 

Stališče IJS CEU: Pri pripravi NEP je bila predlagana v celovito presojo vplivov na okolje 

HE Učja, kot je to razvidno v Poročilu o določitvi obsega okoljskega poročila za NEP. V 

skladu z Zakonom o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki (ZDZORS) 

(Ur.l. SRS, št. 7/1976, popr. 8/1976) izgradnja hidroelektrarn na Soči in njenih pritokih od 

izvira do Tolmina ni dovoljena, zato HE na Učji v predlog NEP ne bo vključena, enako velja 

za druge HE na reki Soči in pritokih.  

HE NA SREDNJI SAVI OD MEDVOD DO JEVNICE 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP načrtuje izgradnjo prve faze HE na Srednji Savi od HE 

Suhadol do HE Jevnice. Druga faza izgradnje HE na Srednji Savi obsega potencialno 

energetsko izrabo med Medvodami in Jevnico glede na okoljsko sprejemljivost. Fazna 

izgradnja je bila v NEP predlagana zaradi rezultatov Okoljskega poročila, v prvi fazi je 

predvidena izgradnja vseh HE, ki so v Okoljskem poročilu ocenjene kot sprejemljive ob 

izvedbi omilitvenih ukrepov. Ocenjujemo, da je zelo pomembno zagotoviti pospešeno 

izgradnjo HE na Srednji Savi na odseku, kjer je z okoljskega stališča energetska izraba 

nesporna, torej prvih pet elektrarn do vključno Jevnice.  

V okoljskem poročilu so HE na Srednji Savi med Medvodami in Jevnico ocenjene z oceno D, 

kar pomeni, da gre za poseg z bistvenim vplivom na okolje in je zato z okoljskega stališča 

nesprejemljiv. Izvedljivost teh projektov je zato pogojena z izvedbo postopka prevlade 

javnega interesa energetskega izkoriščanja reke (oz. javnega interesa povečanja proizvodnje 

električne energije iz obnovljivih virov energije in zmanjšanja emisij toplogrednih plinov) 

nad javnim interesom varstva narave. Tovrstni postopki potekajo na ravni EU in so časovno 

zahtevni. Podobno časovno zahtevno je lahko tudi morebitno iskanje okoljsko sprejemljivih 

rešitev za energetsko izkoriščanje reke Save na tem odseku.  

HE NA REKI MURI 

Stališče IJS CEU: V Predlogu NEP je izgradnja HE na reki Muri usklajena z rezultati 

Okoljskega poročila in je predvideno, da bo obseg energetskega izkoriščanja Mure določen 

glede na okoljsko sprejemljivost proizvodnje v razponu med 1,5 MW in 55 MW. V okviru 

odločanja o NEP ni predvidena odločitev na podlagi prevlade javnega interesa, temveč 

iskanje okoljsko sprejemljive rešitve za energetsko izkoriščanje reke Mure. Iz Okoljskega 

poročila sledi, da je izraba vodne energije na Muri možna le pod pogoji, da bo vpliv na vrste 

in habitate neznaten. Izrabo vode je primerno načrtovati zlasti na način, da poseg prispeva k 

zmanjšanju poglabljanja struge in zagotavljanju višjega nivoja podzemne vode na širšem 

območju. 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
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HE LESCE, HE RADOVLJICA 

Stališče IJS CEU: NEP daje do leta 2020 prednost zaključku izgradnje verige HE na Spodnji 

Savi in izgradnji HE na Srednji Savi od HE Suhadole do HE Jevnica. V predlogu NEP je 

predvidena tudi izgradnja HE na drugih lokacijah, ki v predlogu NEP niso bile eksplicitno 

navedene in presojane, njihova izvedba pa bo odvisna od okoljske izvedljivosti in drugih 

vidikov.  

PROIZVODNJA 9.200 GWh ELEKTRIČNE ENERGIJE V 

HIDROELEKTRARNAH  

Stališče IJS CEU: Energetski potencial slovenskih rek je ocenjen v študiji FAGG, Pregled 

stanja vodnega potenciala, 2008, na 9.145 GWh/leto. V oceni je bilo vključenih 45 največjih 

vodotokov v Sloveniji. Tehnično izkoristljiv in izrabljen potencial v letu 2008 je prikazan v 

tabeli (Tabela 2). 

Tabela 2. Potencial vodne energije v Sloveniji (FAGG, 2008) 

UL-FGG 
(2008): 

Izkoristljiv 
hidroenergetski potencial 

Izrabljen hidroenergetski 
potencial 

Delež izkoristljivega 
hidroenergetskega potenciala 

 GWh/leto  

Sava z 
Ljubljanico 

2.794 517 19% 

Drava 2.896 2833 98% 

Soča z Idrijco 1.442 491 34% 

Mura 690 5 1% 

Ostali 
vodotoki 

1.323 284 25% 

Skupaj 9.145 4130 45% 

 

V predlogu NEP je načrtovana izgradnja novih hidroelektrarn s skupno letno proizvodnjo 

2.085 GWh do leta 2030, s tem se bo letna povečala na 6367 GWh/leto in bo izkoriščenega 

skupno že za 70% tehničnega potenciala proizvodnje hidroelektrarn. V okviru okoljskega 

poročila za NEP je bila ocenjena tudi okoljska sprejemljivost oz. izvedljivost izgradnje 

hidroelektrarn. S predlogom NEP bo izkoriščenega več kot 85% okoljsko sprejemljivega 

potenciala slovenskih rek. Izkoriščanje HE potenciala, ki je ocenjen kot okoljsko 

nesprejemljiv, je možno le v omejenem obsegu z uveljavljanjem mehanizma prevlade 

javnega interesa. 

V NEP je predlagano energetsko izkoriščanje: 

- reke Save: z izgradnjo zadnjih treh elektrarn na Spodnji Savi in HE na Srednji Savi 

od Suhadol do Jevnice bo proizvedenih za 1.268 GWh /leto električne energije. 
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Izgradnja HE na odseku od Medvod do Jevnice (s potencialno proizvodnjo 

188 GWh/leto) je bila ocenjena v postopku CPVO kot okoljsko nesprejemljiva; 

- reke Mure: predlagano je potencialno energetsko izkoriščanje reke Mure s skupno 

močjo od 1,5 od 55 MW, (pričakovano proizvodnjo med 5 in 248 GWh), končna 

velikost bo odvisno od rezultata nadaljnjega prilagajanja projekta zahtevam varstva 

okolja; 

Na reki Soči in pritokih izgradnja HE ni dovoljena, skladno z Zakonom o določitvi 

zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki (ZDZORS) (Ur.l. SRS, št. 7/1976, popr. 8/1976), 

zato v NEP objekti na tem porečju niso načrtovani. 

Oseki na rekah Muri in Savi (med Medvodami in Jevnico) ter na porečju Soče, ki so okoljsko 

nesprejemljivi, zmanjšajo potencial za izkoriščanje vodne energije za 1153 GWh letne 

proizvodnje.  

PLINOVODNO OMREŽJE 

Stališče IJS CEU: Od predlaganih dodatnih plinovodov bodo v NEP vključeni kot 

posamični objekti: plinovod Trojane−Hrastnik in vsi plinovodi, za katere je uredba o DPN že 

sprejeta. Ostali predlagani dodatni plinovodi bodo v NEP vključeni splošno, in sicer bodo 

predvideni »potencialni notranji prenosni plinovodi«, vendar ne na objekt natančno. Na 

enak način so v predlogu NEP že predvidene potencialne nove mednarodne povezave. 

TERMINAL UZP 

Stališče IJS CEU: NEP ne vključuje terminala za utekočinjanje zemeljskega plina in enote za 

soproizvodnjo toplote in električne energije v Kopru. Razlogi, da ta objekt ni vključen v 

NEP, so naslednji: 

 V Sloveniji je bila sprejeta politična odločitev, ki nasprotuje izgradnji terminalov 

UZP v severnem Jadranu. V Resoluciji o strategiji za Jadran (Ur.l. RS, št. 106/2009) se je 

Državni zbor Republike Slovenije opredelil za regionalno usklajen pristop in nasprotuje 

umestitvi terminalov za UZP na tem prostoru. Resolucija se nanaša na stališče Slovenije 

do Jadranskega morja in obale. 

Resolucija uvodoma poudarja: »Jadransko morje je celovit ekosistem, ki je najbolj severni, plitvi, 

zaprti in zato izrazito ranljivi del Sredozemskega morja. Hkrati je geografsko in ekonomsko za 

Slovenijo izredno pomembno območje, predvsem zaradi strateške vloge, ki jo ima ta del 

Sredozemlja pri povezavi držav srednje Evrope z globalnimi trgovskimi tokovi. Obale Jadranskega 

morja so gosto naseljeno območje, iz česar izhajajo številni izzivi pri usklajevanju želja 

prebivalstva in gospodarstva na eni strani ter priložnostmi in omejitvami, ki jih narekujejo 

geografske in okoljske danosti na drugi.« 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
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Resolucija o Strategiji za Jadran zelo jasno opredeljuje tudi: »Na območju Severnega Jadrana je 

pri nameščanju novih gospodarskih objektov in drugih posegov v prostor, ki imajo relevanten 

vpliv na ravnovesje ekosistema tega območja, potreben regionalno usklajen pristop. Državni zbor 

iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov nasprotuje namestitvi terminalov za 

utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu, enako 

spoštovanje omenjenih kriterijev pa pričakuje tudi od ostalih držav jadranskega bazena, zato Vladi 

nalaga, da pri oblikovanju Strategije iz četrtega poglavja takšno stališče jasno zagovarja. 

Republika Slovenija mora v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami ter dokumenti 

Evropske unije jasno in nedvoumno predstaviti in zastopati interese zaščite okolja in varnosti na 

območju Severnega Jadrana in to vključiti v proces oblikovanja Strategije iz četrtega poglavja. 

 Slovenija ne želi odpreti vprašanja terminala UZP v Kopru v okviru postopka čezmejne 

presoje vplivov na okolje NEP, ob sočasno odprtem vprašanju in jasnih stališčih do 

izgradnje terminalov za utekočinjen zemeljski plin v Tržaškem zalivu, ki jih načrtujejo v 

Italiji.  

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Ur.l. RS, št. 76/2004) usmerja izgradnjo 

termoenergetskih objektov, zlasti termoenergetskih, v obstoječe industrijske in 

energetske lokacije.  

 

PLINSKO PARNA ELEKTRARNA MOČI 240 MW V KOPRU OB 

TERMINALU UZP 

Stališče IJS CEU: NEP za nove plinsko parne elektrarne upošteva načelo, ki izhaja iz Odloka 

o strategiji prostorskega razvoja (Ur.l. RS, št. 76/2004), da so lahko locirane samo na 

obstoječih lokacijah termoelektrarn, toplarn ter industrijskih lokacijah, ki so s stališča rabe 

prostora, razpoložljive infrastrukture, kadrovskih potencialov, družbene sprejemljivosti in 

vpetosti v elektroenergetsko omrežje za prenos električne energije najprimernejše za 

proizvodnjo električne energije. Ob upoštevanju te usmeritve, plinsko parne elektrarne 

(PPE) v NEP niso opredeljene na lokacijo natančno, izjema je potencialna izgradnje PPE 

moči 290 MW na lokaciji Trbovlje, za katero je DPN že v teku. V kolikor so upoštevane 

usmeritve iz Odloka o strategiji prostorskega razvoja, je izgradnja PPE skladna z 

usmeritvami NEP.  

POLNILNA INFRASTRUKTURA ZA UZP V PROMETU 

Stališče IJS CEU: NEP spodbuja uporabo zemeljskega plina v prometu. Infrastruktura za 

izkoriščanje je v Sloveniji že prisotna. V predlogu NEP infrastruktura za UZP v prometu po 

pomoti ni eksplicitno omenjena, tekst bo ustrezno popravljen. V energetski bilanci je UZP 

obravnavan v bilanci zemeljskega plina. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200476&stevilka=3397
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?urlid=200476&stevilka=3397
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TET- REVITALIZACIJA OBSTOJEČE PROIZVODNE ENOTE, BLOK 4, 

125 MW 

Stališče IJS CEU: NEP prepoznava pomen energetike v Zasavju. V predlogu NEP je zato 

predvidena izgradnja HE na Srednji Savi, zelo pomembnih za razvoj energetike v Zasavski 

regiji. NEP prepoznava tudi pomembnost nadaljnjega izkoriščanja lokacije TET v energetske 

namene. V NEP je omogočen razvoj termo energetike na lokaciji TET in kot najbolj verjetna 

rešitev, sladno z DPN v pripravi, je upoštevana izgradnja plinsko parne elektrarne moči do 

290 MW ali izgradnja plinske turbine moči do 130 MW za terciarno regulacijo.  

NEP načeloma ne odloča o revitalizaciji obstoječih objektov, vendar pa NEP nikakor ne 

predvideva državnih pomoči za proizvodnjo električne energije iz premoga po letu 2012. Pri 

pripravi energetske bilance za NEP je bilo potrebno analizirati tudi možnosti nadaljevanja 

proizvodnje električne energije s premogovo tehnologijo v TET. Zaključki so naslednji (glej 

tudi strokovne podlage: Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 – Izhodišča): 

 da proizvodnja električne energije iz uvoženega premoga na lokaciji TET glede na: 

sedanje obratovalne stroške, omejene možnosti za podaljšanje življenjske dobe, 

zahtevano izboljšanje obratovalnih parametrov enote TET4 (praktično ne bo mogoče 

doseganje izkoristkov za BAT tehnologije7), višje stroške goriva (dodatni stroški za 

transport premoga, pričakovana cena uvoženega premoga je višja od nabavne cene 

goriva danes - glej Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 - Izhodišča, 

poglavje Davki in cene ), dodatne stroške (odplačilo investicije, cene emisijskih 

kuponov) ter zmanjšane prihodke zaradi neupravičenosti do državne pomoči za 

zagotavljanje zanesljive oskrbe iz domačih virov primarne energije, ne bo 

konkurenčna, ne glede na dejstvo, da je investicija relativno nizka (ocenjena na 70 

mio EUR). 

 podobno ne bo konkurenčna proizvodnja električne energije iz uvoženega premoga 

v novi enoti velikosti do 300 MW. Pri tej velikosti premogove termoelektrarne ne 

dosegajo izkoristkov BAT za nove tehnologije, proizvodnja pa bi bila obremenjena, 

kot je prej našteto (kuponi, cena premoga, odplačilo investicije) ter brez državne 

pomoči.  

NEP sicer ne izključuje sanacije obstoječe elektrarne in investicije v podaljšanje življenjske 

dobe, vendar podaljšanja iz zgoraj navedenih razlogov upravičeno ne pričakujemo. V času 

razprave o NEP so se spremenila tudi pričakovanja regije glede tega projekta, v najnovejših 

pripombah na NEP, ni več predlagana različica z uporabo uvoženega premoga, nov predlog 

je dopolnjen s predlogom »za pridobivanje omejenih količin premoga na področju Zasavja 

                                                      

7 : Upoštevamo pokazatelj, da je obstoječa naprava BAT, izkoristek med 36% in 40% ali, če se po 
rekonstrukciji naprave izkoristek poveča za 3%, vir: Evropska komisija: Integrated Pollution Prevention and 
Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006) 
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za proizvodnjo električne energije na lokaciji Trbovlje, v kombinaciji z LBM in SPTE«. V tem 

primeru bi bile državne pomoči za proizvodnjo električne energije iz domačih virov sicer 

glede na pravila, ki urejajo trg z električno energijo, še dovoljene, in omogočale pokrivanje 

izgub kot danes, potrebna bi bila odobritev s strani EU. Po drugi strani pa je zaradi pravil o 

državnih pomočeh rudarstvu, možnost za nadaljnje rudarjenje v Zasavju malo verjetna, 

zaradi prejetih državnih pomoči za zapiranje zasavskih premogovnikov v preteklih letih. 

Zaradi njih je nadaljnje pridobivanje premoga na istem območju izključeno.  

Morebitna sanacija objekta TET bi spremenila energetsko in emisijsko bilanco NEP. Glede na 

vključenost tovrstnih objektov v shemo za trgovanje z emisijami to sicer ne bi vplivalo na 

izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države. Vendar NEP ne predvideva financiranja 

proizvodnje energije iz fosilnih goriv iz javnih sredstev, z izjemo soproizvodnje toplote in 

električne energije z visokim izkoristkom. Skladno s prizadevanji za dolgoročno zmanjšanje 

emisij TGP, je smiselna le tista proizvodnja iz fosilnih virov, ki je med najboljšimi v EU tako 

z vidika konkurenčnosti, kot z vidika emisij. Proizvodnja električne energije iz rjavega 

premoga, v novem ali prenovljenem objektu, ki potrebuje državne pomoči, ker ni 

konkurenčen na trgu, je popolnoma nesprejemljiva s stališča podnebne politike Slovenije in 

EU. 

MOŽNOST PRIDOBIVANJA OMEJENIH KOLIČIN PREMOGA V 

ZASAVJU 

Stališče IJS CEU: Možnost nadaljnjega rudarjenja v Zasavju je malo verjetna zaradi prejetih 

državnih pomoči za zapiranje zasavskih premogovnikov, ki izključujejo nadaljnje 

pridobivanje premoga na istem območju in ekonomičnosti tovrstne dejavnosti. Ocena CPVO 

za NEP ne vključuje odpiranja novih premogovnikov v Zasavju. 

Glej tudi stališče v zvezi s sanacijo in revitalizacijo obstoječe proizvodne enote v TET.  

SISTEMI SPTE Z GORIVNIMI CELICAMI NA VODIK 

Stališče IJS CEU: Tehnologija je bila v izračunih dolgoročnih energetskih bilanc upoštevana, 

v samem predlogu NEP pa ni eksplicitno omenjena. Predlog NEP bo dopolnjen z navedbo 

tehnologije. 

PRIDOBIVANJE VODIKA NA OZEMLJU SLOVENIJE 

Stališče IJS CEU: Predlog bo vključen v Osnutek NEP.  
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IZGRADNJA SONČNIH ELEKTRARN ZMOGLJIVOSTI DO 1514 MW 

PV DO LETA 2020 

Stališče IJS CEU: NEP ne zastavlja ciljev na področju posameznih vrst energije, ocenjuje pa 

pričakovani odziv akterjev in dimenzionira sredstva za spodbujanje OVE. V projekciji NEP 

je predvideno povečanje skupne moči sončnih elektrarn na 914 MW do leta 2030 (glej tudi 

odgovor pod št. 35). V kolikor bo z razpoložljivimi sredstvi možno spodbuditi večjo 

proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, bo projekcija NEP presežena, kar bo 

pozitivno vplivalo na večino okoljskih kazalcev in kazalce konkurenčnosti. 

Ob načrtovanem povečanju izgradnje sončnih elektrarn bo ključno usmerjanje postavitve 

sončnih elektrarn na področja, ki so s stališča razvoja omrežij najprimernejša, torej na 

območja z večjo gostoto rabe električne energije. S preseganjem načrtovane moči sončnih 

elektrarn bodo ukrepi na tem področju še bolj nujni. 

MHE LOG NA BAČI 

Stališče IJS CEU: V predlogu NEP male hidroelektrarne moči manjše od 10 MW ne 

obravnavamo na objekt natančno, male hidroelektrarne obravnavamo tipsko splošno. 

AQUARIUS: Bača sodi v območje Natura 2000 Idrijca s pritoki. 
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STALIŠČA DO SCENARIJEV NEP 

Do izbire scenarija v NEP so se opredeljevale le okoljske nevladne organizacija in Svet za 

trajnostni razvoj.  

[Ostale organizacije se niso opredelile do izbire scenarije, izrazile so le stališče, da bi moral 

biti predlog NEP že v tej fazi omejen na samo en scenarij.] 

Po mnenju Sveta za trajnostni razvoj so scenariji s TEŠ6 neustrezni, manjkajo tudi podlage 

oz. utemeljitev scenarijev glede podaljšanja življenjske dobe NEK, medtem ko je po mnenju 

STR še prezgodaj ocenjevati potrebo po JEK2. 

Focus, SEENET in Greenpeace se zavzemajo za scenarij brez proizvodnje električne energije 

iz premoga in jedrske energije. Predlagan je izračun okoljsko bolj sprejemljivega scenarija 

z dolgoročno vizijo 100% pridobivanja električne energije iz OVE s prehodnim 

obdobjem, ko je sprejemljiva proizvodnja električne energije iz zemeljskega plina. 

Navedene NVO nasprotujejo izgradnji JEK2, TEŠ6 in podaljšanju življenjske dobe NEK, 

nekoliko se razlikujejo v odločnosti pri tem. Drugačno je stališče ZVO in ZEG, ki podirata 

izgradnjo TEŠ6, ZEG nasprotuje JEK2, medtem ko je za ZVO izgradnja JEK2, sprejemljiva, če 

bo potrebna. 

Tabela 3. Stališča do scenarijev NEP 

 OSN_INT JE_INT PLIN_INT DOD_JE DOD_PLIN OPOMBE 

STR neustrezen neustrezen neustrezen prezgodaj 
ocenjevati 
potrebo po 
JEK 2 

 manjkajo 
podlage za 
utemeljitev 
podaljšanja 
življenjske dobe 
NEK 

AAG Ni moč 
ustaviti 
TEŠ6 

     

Focus neprimeren neprimeren neprimeren neprimeren najmanj 
slab 

manjka okoljsko 
sprejemljivejši 
scenarij 

Greenpeace  nesprejemljiv  nesprejemljiv   

SEENET ustaviti 
TEŠ6 

ustaviti TEŠ6, 
NEK ne sme biti 
del energetske 
politike 

ustaviti 
TEŠ6 

NEK ne sme 
biti del 
energetske 
politike 

  

ZVO čim prej v primeru 
potreb JEK2 

   500 MW jedrsko 
elektrarno v 
Kidričevem ali 
kot skupna 
naložba v tujini 

ZEG Podpirajo ne podpirajo podpirajo ne podpirajo   

       

 

Potrebne so naslednje dopolnitve NEP: 
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 utemeljitev podaljšanja življenjske dobe NEK; 

 pojasniti, zakaj je potrebno prehodno obdobje s klasično proizvodnjo; 

 pojasniti razmerje scenarija NEP do vizije 100% deleža obnovljivih in drugih 

dolgoročnih in srednjeročnih podnebno energetskih ciljev; 

 odgovoriti na ključne pomisleke NVO v odgovorih na njihove pripombe. [Povzetek 

tu.] 

V okviru priprave NEP je  bilo skladno z zahtevami postopka Celovite presoje vplivov za 

okolje analiziranih več scenarijev razvoja energetike, ki so bili v Predlogu NEP tudi 

predstavljeni8. V predlogu NEP je bil priporočen osnovni scenarij in potencialno, v kolikor bi 

bilo  družbeno sprejemljiv, tudi jedrski scenarij z izgradnjo drugega bloka JEK2.  Scenariji so 

bili razvrščeni glede okoljskih vplivov v Okoljskem poročilu. MG se v okviru javne 

obravnave do izbire scenarijev ni želel opredeliti in je pričakoval odziv na to temo v okviru 

javne razprave. 

V javni obravnavi so okoljske NVO izrazile svoje preference glede scenarijev NEP.  Njihova 

stališča niso enotna, velika večina NVO nasprotuje izgradnji nove jedrske elektrarne, le ena 

manj pa izgradnji TEŠ6. Po mnenju Sveta za trajnostni razvoj je potrebno tudi bolj utemeljiti 

podaljšanje življenjske dobe JEK2. S strani nekaterih okoljskih NVO je predlagan izračun 

okoljsko bolj sprejemljivega scenarija z dolgoročno vizijo 100% pridobivanja električne 

energije iz OVE s prehodnim obdobjem, ko je sprejemljiva proizvodnja električne energije iz 

zemeljskega plina. Drugi akterji, razen Premogovnika Velenje, se niso opredeljevali glede 

izbire scenarijev oz. do projektov, ki do ključnih odločitev NEP.  

Okoljske nevladne organizacije izražajo tudi svoje stališče, da sta razvojni paradigmi 

trajnostne energetike in proizvodnje električne energije v velikih elektrarnah izključujoči in 

ugotavljajo kot največjo pomanjkljivost NEP, da se ne opredeli glede te strateške dileme.  

Nekatere organizacije so izrazile pomisleke oz. nestrinjanje s tem, da predlog NEP 

obravnava več scenarijev oz. ugotavljajo, da je nujno v Predlogu NEP zelo jasno opredeliti 

stališče do najpomembnejših energetskih objektov. 

PRIPOROČILO:  

Na podlagi javne obravnave NEP priporočamo, naj se nedvoumno 

opredeli do najpomembnejših energetskih objektov. Glede na 

odločitveno situacijo glede posameznih objektov, priporočamo: 

                                                      

8  Analiza učinkov različnih scenarijev je podrobno predstavljena v Okoljskem poročilu za celovito presojo 
vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za obdobje 2010 do 2030 in v podornih dokumentih 
Dolgoročne energetske bilance RS za NEP za obdobje do leta 2030 - Izhodišča in Rezultati in Dopolnitev strokovnih 
podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju 
proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 2027, ki vsebujejo primerjalne ocene scenarijev 
glede zanesljivosti oskrbe, konkurenčnosti in kvantitativne ocene vplivov na okolje. 
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 vključitev podaljšanja življenjske dobe NEK v NEP. Za prenehanje 

izkoriščanja jedrske energije pred 2043 ni strateških razlogov, v kolikor pa bi 

nastopili varnostni razlogi za prenehanje obratovanja obstoječe jedrske 

elektrarne, bi z obratovanjem prenehala takoj, ko bi bilo to potrebno, in to ne 

glede na dolgoročno strategijo, ki bo izbrana v NEP.  

 vključitev TEŠ6 v NEP. Postopki strateškega odločanja o TEŠ6 so bili 

pomanjkljivi in netransparentni, investicija v teku pa ni optimalna. Kljub 

naštetemu je nesporen strateški pomen nove enote v nadaljnjem izkoriščanju 

domačega vira energije in ohranjanju diverzifikacije (virov, tehnologij in 

lokacij) za proizvodne električne energije v Sloveniji. Ekonomsko je projekt 

problematičen, ni pa ekonomsko neupravičen, saj zanesljivo pričakujemo, da 

bo investicija izplačana iz prihodkov na trgu z električno energijo tudi ob 

visokih cenah emisijskih kuponov, vendar pa bodo pričakovani donosi na 

vložena sredstva minimalni. Projekt je sporn s stališča blaženja podnebnih 

sprememb, vendar ne bo ogrozil izpolnjevanja mednarodnih podnebnih ciljev 

Slovenije, niti novih zaostrenih ciljev, saj zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov iz proizvodnje električne energije poteka v enotni shemi EU trgovanja z 

emisijami in vpliva na strošek proizvodnje (kar smo že navedli pri ekonomiki) 

in ne po državah članicah. Pričakovati pa je, da bo  projekt negativno vplival 

na percepcijo o ustreznosti porazdelitve naporov za zmanjševanje emisij TGP 

v Sloveniji, čeprav elektrarne optimirajo svoje stroške zmanjševanja emisij 

TGP na ravni EU. 

 glede JEK2 je v NEP potrebno zelo jasno in eksplicitno predvideti eno od 

naslednjih opcij, izbira med njimi je predmet nadaljnjega odločanja o NEP: 

1. v NEP se dogovori o izgradnji oz. podpori izgradnji JEK2, pri čemer je 

pred tem nujno zagotoviti in opraviti razpravo o družbeni 

sprejemljivosti tovrstnega objekta;  

2. v NEP se odloči za razvojno usmeritev, da si bo Slovenija v svoji 

energetski politiki prizadevala, da izgradnja nove jedrske elektrarne ne 

bo potrebna; 

3. strateška odločitev za izgradnjo JEK2 ali opustitev načrtov za JEK2 bo 

sprejeta do leta 2020 ob pripravi naslednjega cikla strateškega 

načrtovanja v Sloveniji oz. naslednjega NEP, kar se tudi eksplicitno 

zapiše v NEP.  

 dopolnitev predloga NEP z vizijo do leta 2050, ki je bistvena pri utemeljitvi 

strateške usmeritve NEP 
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ODGOVORI NA POSAMIČNE 
PRIPOMBE: 

- SVETA ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 
- OKOLJSKIH NOVO  

- REGIJ IN OBČIN  
- POSAMEZNIKOV  

 

PRIPOMBE POSVETOVALNIH TELES VLADE 

SVET ZA TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Pripomba STR št. 1 

Cilji NEP 

Osnutek predloga Nacionalnega energetskega programa (NEP) do leta 2030 predvideva 

aktivno ravnanje z energijo in dolgoročen prehod Slovenije v nizkoogljično družbo, vendar 
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dokument zasleduje zlasti nizkoogljični vidik trajnostnega razvoja, ne zasleduje pa 

dolgoročne vizije trajnostne energetike. Svet za trajnostni razvoj (v nadaljevanju STR) meni, 

da je samo na ravni splošnih ciljev program skladen z načeli trajnostnega razvoja. Z vidika 

trajnostnega razvoja je ustrezno, da NEP kot prednostna področja določa učinkovito rabo 

energije (URE), izkoriščanje obnovljivih virov energije (OVE) in razvoj omrežij za 

distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij. Na ravni operativnih ciljev je 

NEP skladen s splošnimi cilji in obveznostmi Slovenije znotraj EU, vendar pa ne predvideva 

morebitnih sprememb v podnebno-energetskih ciljih EU. Pričakujemo, da bo na operativni 

ravni NEP čim prej dopolnjen z naborom potrebnih pogojev za doseganje dolgoročnih 

podnebnih ciljev, predvsem zmanjšanja emisij toplogrednih plinov za 80% do leta 2050. 

Scenariji oskrbe z energijo 

NEP veliko prostora namenja različnim scenarijem oskrbe z energijo, vendar pa jih ne 

ovrednoti niti z vseh vidikov trajnosti, niti z vidika prehoda v trajnostno energetiko in ne 

naredi izbire med njimi. STR ocenjuje, da zaradi tega obstaja nevarnost, da bi NEP 

interpretirali kot priporočilo za izvajanje vseh naštetih možnih projektov v praksi ter s tem 

usmeritve javnih sredstev predvsem v proizvodnjo elektrike, namesto da bi se predvsem 

usmerila v prednostna področja programa in z njimi povezane ukrepe. Proizvodnja elektrike 

je znotraj energetike področje, kjer trg deluje in je investicije možno izvesti tudi brez javnih 

sredstev. Ukrepi, kot so varčna in učinkovita raba energije, razvoj aktivnih omrežij, uvajanje 

zelenih tehnologij in izkoriščanje OVE pa vsaj naslednjih deset do dvajset let potrebujejo 

regulatorno intervencijo države in javni denar. 

STR ocenjuje, da 6. blok Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ 6), ki ga NEP predvideva v večini 

scenarijev, z vidika trajnostnega razvoja Slovenije ni ustrezna rešitev, zato sodi, da scenariji, 

ki vključujejo TEŠ 6 niso primerna izbira. STR predlaga Vladi RS ustavitev vseh postopkov, 

povezanih s projektom TEŠ 6 do sprejema NEP. STR tudi meni, da je prezgodaj ocenjevati 

potrebo po izgradnji NEK 2 in da v NEP manjkajo strokovne podlage za utemeljitev 

podaljšanja obratovanja obstoječe NEK. 

Stališče IJS CEU:  

Zasledovane vizije trajnostne energetike.  

NEP daje velik poudarek trajnostni energetiki v svojem strateškem in izvedbenem delu. 

»Zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov energije 

pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije« je osrednja vizija NEP, usmeritev je povzeta po 

veljavnem Energetskem zakonu9 in se odraža v NEP na naslednji način: 

 učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije (v tem vrstnem redu) so 

predlagani kot prednostna področja NEP; tretje prednostno področje je razvoj 

distribucije električne energije vključno s pametnimi omrežji;  

                                                      

9  Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010 
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 učinkovita raba energije (URE) je v NEP prepoznana kot najbolj donosno področje 

ukrepov (NEP, str. 1, 7, 17 idr.), je najbolj enostaven oz. najcenejši ukrep aktivnega 

ravnanja z energijo; 

 javnofinančna sredstva za spodbujanje ukrepov NEP so usmerjena izključno v 

trajnostne energetske rešitve, v obdobju 2010 do 2030 je načrtovanih za 4 mrd EUR 

javnofinančnih spodbud v ta namen. NEP za oskrbo z energijo iz klasičnih virov 

energije načrtuje, da se bodo investicije pokrile izključno s prihodki na trgu z 

energijo in javnofinančnih virov sredstev zanje ne predvideva; 

 po predlogu NEP bodo zato izrazito prevladovale investicije v URE in OVE. Do leta 

2020 ocenjujemo, da bo učinek predlagane energetske politike za petkrat več 

investicij URE in OVE kot izkoriščanje fosilnih virov energije10; 

 NEP predlaga vrsto drugih spodbud za URE in OVE, ki so komplementarne 

finančnim spodbudam, predlagani ukrepi so zelo operativni – opredeljene so naloge, 

nosilci, roki in viri za izvedbo. Nadaljnje izvedbene aktivnosti – naloge državnih 

institucij – so opredeljene v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in v 

Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije 2008 do 2016, novela Akcijskega načrta 

za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 pa je v postopku sprejema. 

V podporo odločanju o NEP prihodnje politike in ukrepov so bili analizirani scenariji/ 

strategije trajnostnih energetskih opcij in oskrbe z električno energijo. V osnutku NEP je 

izbrana in predlagana za nadaljnje odločanje strategija intenzivnega spodbujanja 

trajnostne energetike (učinkovite rabe energije, razpršene proizvodnje energije iz 

obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije z visokim 

izkoristkom in lokalne oskrbe z energijo). Učinek predlagane energetske politike bo 

predvidoma naslednji (pri intenzivni strategiji trajnostne energetike v vseh obravnavanih 

scenarijih proizvodnje električne energije): 

 2,1 TWh prihrankov električne energije11; 

 dodatnih 4,6 TWh razpršene proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 

energije ali soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom 

(2.900 MW);  

 dodatnih 2,6 TWh električne energije proizvedene v velikih hidroelektrarnah (560 

MW);  

 0,9 TWh električne energije v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom (okoli 280 

MW).  

V NEP je vključen znaten del dosegljivega potenciala URE in OVE. Del tehničnega in 

ekonomskega potenciala za izkoriščanje OVE v predlog NEP ni bil vključen iz okoljskih 

                                                      

10  Ocena učinkov NEP kaže na 7,7 mrd EUR investicij v URE in OVE v obdobju 2010 do 2020 in 1,5 mrd EUR, investicij v 

fosilne vire energije, pri zadnjih vključno z investicijami v soproizvodnjo toplote in električne energije iz zemeljskega plina.  
11  Z ukrepi učinkovite rabe energije glede na scenarij brez dodatnih politik in ukrepov. 
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razlogov (v NEP niso vključene nove hidroelektrarne na porečju Soče, del verige hidro 

potenciala na reki Muri in nobena potencialna lokacija za izkoriščanje vetrne energije na 

zavarovanih območjih). Do leta 2030 se v scenarijih NEP tudi še ne opiramo na izkoriščanje 

sončne energije v večjem obsegu (vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz 

sončnih elektrarn oz. 914 MWe instalirane moči), dokler ne bodo ekonomsko bolj dostopne 

tudi tehnologije za shranjevanje energije za premagovanje sezonskih nihanj ponudbe in 

povpraševanja, kar bo omogočile izkoriščanje OVE v polnem obsegu12.  

V svojem obdobju načrtovanja do leta 2030, NEP načrtuje velik obseg izkoriščanja OVE, 

razen v prometu. S predlaganimi ukrepi NEP bo zagotovljen 53-odstotno pokrivanje rabe 

električne energije s proizvodnjo iz obnovljivih virov energije in 37% delež v oskrbi s 

toploto. Najbolj napredne in ambiciozne države pri uvajanju OVE si zastavljajo kot ciljno 

leto za pokrivanje 100% rabe energije iz obnovljivih virov leto 2050. 

Predlog NEP omogoča doseganje zaostrenih dolgoročnih podnebnih ciljev 

NEP omogoča zaostritve cilja EU za zmanjšanje emisij TGP z 20 na 30% do leta 2020 glede 

na leto 2005. Slovenija ima po »Odločbi 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje 

emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov« zastavljen cilj, da emisij TGP ne bo povečala za več kot 4% do leta 2020 

glede na leto 2005, torej pri delitvi bremena (prizadevanj) držav članic ob upoštevanju 20-

odstotnega ciljnega zmanjšanja na ravni EU. V predlaganih scenarijih NEP se emisije TGP, ki 

so predmet delitve bremena med države članice (po Odločbi 406/2009/ES), zmanjšajo za 9 % 

v obdobju 2005 do 2020. To je za 13 odstotnih točk več, kot je zahtevano v Odločbi, torej je 

scenarij predlagan v NEP (scenarija OSN INT in JE INT) robusten na zaostritev EU cilja za 

več kot 10 odstotnih točk. S tem je tudi jasno pokazano, da vaša trditev, da je dokument NEP 

naravnan na minimalno doseganje ciljev dogovorjenih na ravni EU in da ne bo prenesel 

zaostrovanja ciljev, ne drži. Učinki NEP na zmanjšanje emisij TGP in povečanje energetske 

učinkovitosti so zlasti rezultat ukrepov za doseganje ambicioznega ciljnega deleža OVE in 

ukrepov URE za izboljšanje konkurenčnosti.  

Predlog NEP omogoča zmanjšanje emisij TGP primerljivo zmanjšanju v Načrt EU za 

prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, ki 

predvideva znatno zmanjšanje emisij TGP v sektorju energetike. Jasno je potrebno poudariti, 

da so v Načrtu EU predstavljene možnosti za zmanjšanje emisij TGP za energetiko in za 

industrijo izračunane s predpostavko, da se bo tehnologija zajema in shranjevanja ogljika od 

leta 2025 postopno komercializirala in da bo pod konkurenčnimi pogoji dostopna od leta 

2035 tudi za rabo v industrijskih napravah. Z enako predpostavko pri oceni zmanjšanje 

emisij TGP bi bili učinki predloga NEP iz energetike tudi v rangu 93 - 99% kot v Načrtu EU 

za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050. 

                                                      

12  Obstaja negotovost, da bodo uveljavljanje tega vira energije hitrejše ali počasnejše, kot je ocenjeno v 
projekcijah NEP, glede na razvoj tehnologije v svetovnem merilu.  
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Vsi scenariji iz predloga NEP dosežejo tudi cilj 20% izboljšanja energetske učinkovitosti 

(cilj, ki je v razpravi v EU), kar je prikazano v oceni učinkov (glej NEP str. 151).  

Scenariji NEP 

Osnutek NEP vključuje primerjavo učinkov več scenarijev razvoja energetike. Po zaključku 

javne obravnave bo predlagan za nadaljnje odločanje en scenarij razvoja energetike.  

Javna sredstva načrtovana v NEP so predvidena izključno za financiranje ukrepov na 

področju trajnostne energetike v višini 4,2 mrd EUR. Ocenjeno je, da bodo projekti v 

dejavnosti proizvodnje električne energije dosegali ustrezno donosnost in se poplačali 

izključno s prihodki ustvarjenimi iz prodaje električne energije. Skupna višina javnih 

sredstev za investicijske subvencije znaša 2,2 mrd EUR in za obratovalne subvencije 2 mrd 

EUR, ta sredstva bodo namenjena izključno (so)financiranju investicij s področja trajnostne 

rabe energije.  

TEŠ 6 

Po predlogu NEP se izkoriščanje premoga za proizvodnjo električne energije zaključi 

najkasneje okrog leta 2050. Glede na relativno majhnost slovenskega elektroenergetskega 

sistema pa že proizvodnja električne energije v eni sami termoelektrarni predstavlja 

relativno velik delež proizvodnje in s tem emisij toplogrednih plinov. V majhnem 

energetskem sistemu je izjemno zahtevno usklajevanje velikosti enot, ki so podvržene 

konkurenci na odprtem trgu z energijo in zahtev majhnega sistema po zanesljivosti oskrbe, 

ter nacionalnih okoljskih ciljev. Zato je dobrodošlo dejstvo, da sektor EU ETS, kamor sodi 

energetika, zastavlja svoje cilje na ravni EU in ne na ravni držav članic, torej se bo TEŠ6 

lahko umaknil iz obratovanja šele, ko bodo druge termoelektrarne v EU emisijsko in 

ekonomsko bolj učinkovite. Ocene kažejo, da bo lastna cena proizvodnje električne energije 

iz zemeljskega plina v plinsko parnih enotah, višja od stroškov za proizvodnjo električne 

energije v premogovih (kljub stroškom za emisijske kupone). Pri odločanju o prihodnji 

energetski mešanici bo torej šlo za tehtanje ekonomskih koristi in zanesljivosti oskrbe s 

koristmi na področju okolja. 

Pripomba STR št. 2 

Priporočila STR 

Pripravljavec NEP (MG) ni izdelal procesnega načrta vključevanja javnosti v javni obravnavi 

NEP in prav tako ni zagotovil ustreznega procesa javne obravnave. Brez tega ni moč 

zagotoviti enakopravne udeležbe vseh zainteresiranih strani, niti kakovostne javne razprave, 

kar zahteva Aarhuška konvencija. STR zato priporoča, da se javna razprava organizira tako, 

da bo omogočila neposredno izmenjavo mnenj na vseh ravneh. 

Stališče  MG: Javna obravnava NEP je bila ustrezna. 
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Pripomba STR št. 3 

Poleg nizkoogljičnosti, URE in prehoda k OVE, mora biti ključna sestavina trajnostnega 

razvoja energetike zmanjšanje porabe energije v celoti. Strategija za EU kot celoto 

predvideva 20 % zmanjšanje porabe primarne energije glede na projicirane stopnje do leta 

2020 in NEP mora slediti najmanj takšnemu cilju. 

Stališče IJS CEU: Vsi scenariji iz predloga NEP dosežejo tudi cilj 20% izboljšanja 

energetske učinkovitosti (cilj, ki je v razpravi v EU), kar je prikazano v oceni učinkov (glej 

NEP str. 151).  

Pripomba STR št. 4 

Primerjava in izbira scenarijev v NEP mora biti narejena izključno na podlagi objektivnih 

kriterijev in v skladu s strokovnimi podlagami. 

Stališče IJS CEU: Primerjava in izbira scenarijev v predlogu NEP je narejena izključno na 

podlagi objektivnih kriterijev in je v skladu s strokovnimi podlagami. Predlog NEP in 

strokovne podlage za NEP omogočajo odločanje o optimalnem razvoju energetike z 

vrednotenjem po najpomembnejših merilih okolja, zanesljivosti in konkurenčnosti ter 

celovito presojo vplivov na okolje. Primerjalna analiza vključno s predpostavkami je 

podrobno dokumentirana v strokovnih podlagah za NEP in drugih predhodnih analizah: 

 Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-203013; 

 Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob 

zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz domačega 

premoga do leta 2027; 

 Letni energetski pregled 2008; 

 sektorski elaborati – Strokovne podlage za podprograme NEP; 

 študija – Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn. 

Okoljski vplivi so vrednoteni podrobno v Okoljskem poročilu za NEP.  

Pripomba STR št. 5 

Zaradi izkušnje z neizvajanjem Resolucije o Nacionalnem energetskem programu iz leta 

2004 priporočamo jasno določitev trdnih zavez glede financiranja in izvedbe vseh ukrepov 

trajnostne energetike, ki bodo sprejete v NEP. 

Stališče  MG: Zaveze in podpora izvedbi NEP bo okrepljena v nadaljnjih postopkih 

odločanja: medresorskem usklajevanju ter odločanju na Vladi in Državnem zboru. 

                                                      

13
  Primerjava scenarijev NEP v Dolgoročnih energetskih bilancah 2010-2030 je strokovna podlaga za Nacionalni energetski 

program za obdobje 2010 do 2030 kot del analize učinkov NEP, podana v dokumentu Dolgoročne energetske bilance RS za 

obdobje 2010-2030 - Rezultati. NEP in dolgoročne energetske bilance za različne scenarije NEP so izdelane skladno z 

zahtevami Energetskega zakona (EZ). Izhodišča za oblikovanje scenarijev s podrobnim opisom scenarijev so v dokumentu: 

Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-2030 – Izhodišča.  
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Pripomba STR št. 6 

Priporočamo pospešeno razvijanje, investiranje in rabo OVE, pri čemer mora biti njihova 

glavna vloga nadomeščanje obstoječih netrajnostnih energentov v intenzivnih scenarijih NEP. 

Pri umeščanju elektrarn na OVE v prostor moramo pripraviti kriterije za trajnostno 

umeščanje OVE v prostor. Prav tako je ključno sodelovanje s prebivalstvom in razvoj 

načinov dialoga z lokalno skupnostjo in zainteresirano civilno družbo. 

Stališče IJS CEU:  

Uveljavljanje OVE 

Predlog NEP predvideva pospešeno izgradnjo zmogljivosti za proizvodnjo električne 

energije iz OVE do meje okoljske sprejemljivosti. NEP ne predvideva nobenega projekta 

OVE, kjer bi bilo potrebno odločanje s prevlado javnega interesa za povečanje deleža OVE 

nad cilji varstva narave.  

Slovenski elektroenergetski sistem je v evropskem merilu relativno majhen sistem. V 

majhnem elektroenergetskem sistemu vpetem v mednarodni trg je zmanjšanje proizvodnje 

električne energije iz fosilnih goriv možno le v velikih korakih, povečevanje proizvodnje 

električne energije pa je zelo postopno. Nadomeščanje fosilnih virov in jedrske energije z 

ukrepi NEP za spodbujanje OVE se zato lahko odraža kontinuirano na ravni EU, dolgoročno 

pa tudi v Sloveniji. NEP predvideva vzporedno s spodbujanjem OVE tudi spodbujanje 

soproizvodnje toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Po predlogu NEP se 

proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv v velikih elektrarnah do leta 2030 skrči na 

proizvodnjo v enem ali dveh objektih velikosti 400 do 550 MW (odvisno od dokončne 

odločitve o scenarijih), ki konkurirajo na mednarodnem trgu. Glavni razlog za ohranjanje 

proizvodnje električne energije v velikih enotah je obratovalna zanesljivost, omejitve 

potencialov OVE in nadaljnja diverzifikacija virov za oskrbo z energijo.  

V Predlogu NEP so zastavljeni naslednji cilji v letu 2030: 37% delež OVE v oskrbi s toploto, 

53% v bruto končni rabi električne energije in 10% delež OVE v prometu (pri tem štejemo le 

neposredno rabo OVE). Iz prejšnjega stavka je razvidno, da je za področje proizvodnje 

električne energije postavljen zelo ambiciozen cilj. Možnosti za dodatno izkoriščanje OVE v 

prometu so omejene oz. so vštete že v deležu povečanja OVE za proizvodnjo električne 

energije in jih ne prikažemo še enkrat v prometu.  

Omejeni so tudi okoljsko sprejemljivi potenciali za proizvodnjo električne energije iz vodne 

in vetrne energije (glej okoljsko poročilo). Do leta 2030 se še ne opiramo na izkoriščanje 

sončne energije v večjem obsegu (vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz 

sončnih elektrarn oz. predvidena instalirana kapaciteta znaša 914 MWe), dokler ne bodo 

ekonomsko bolj dostopne tudi tehnologije za shranjevanje energije za premagovanje 

sezonskih nihanj ponudbe in povpraševanja, ki bodo omogočile izkoriščanje OVE v polnem 

obsegu.  



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

38 

 

Tabela 4. Proizvodnja električne energije iz OVE in delež v bruto rabi električne energije leta 2030 ter rast v 

obdobju od leta 2008 do 2030 (vsi scenariji oskrbe z INT strategijo trajnostne energetike) 

 Proizvodnja 
2030 

[GWh] 

Rast 
2030-2008 

[%] 

Delež v bruto rabi el. en.  
2030 
[%] 

HE (velike) 5620 +58% 34,3% 

mHE 684 +50% 4,2% 

Vetrne elektrarne 753 ∞ 4,5% 

Sončna elektrarne 914 +390% 5,6% 

Drugi viri  857 +150% 5,2% 

 

Po projekcijah NEP se kurilno olje v gospodinjstvih praktično ne bo uporabljalo po letu 2020. 

NEP načrtuje povečanje deleža stavb oz. ogrevanih površin v stavbah s toploto iz OVE, 

vendar se bo raba OVE v stavbah z leti zmanjševala zaradi vse boljših lastnosti stavb in 

večjih izkoristkov ogrevalnih sistemov. Danes se npr. lesna biomasa v gospodinjstvih 

izkorišča z relativno nizkimi izkoristki. Z višjimi izkoristki naprav in sanacijo stavb se bo z 

isto količino lesnih goriv ogrelo bistveno več stanovanjske površine. Pri sedanjem stanju 

tehnologij so omejene tudi možnosti izkoriščanja OVE za proizvodnjo visoko temperaturne 

toplote v industriji. V kolikor bo do leta 2030 že na voljo druga generacija biogoriv bo možno 

povečati delež OVE za proizvodnjo visokotemperaturne toplote v industriji in s tem 

nadomestiti rabo zemeljskega plina v tem segmentu, vendar je ta razvoj še negotov in bo 

odvisen od tehnološkega razvoja v svetu. Znatne so tudi omejitve pridelave biogoriv 

(trajnostno gozdarjenje, prednost drugim namenom uporabe lesa, prednosti prehranski 

varnosti pri uporabi kmetijskih površin). 

Kriteriji za trajnostno umeščanje OVE v prostor 

V NEP so med drugim načrtovani naslednji ukrepi, ki bodo izboljšali umeščanje energetskih 

objektov v prostor: 

 Ministrstvo za gospodarstvo bo preko javnega naročila izbralo strokovno 

organizacijo, ki bo v imenu in za račun države Slovenije pristopilo k 

pripravi strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih načrtov za 

umestitev vetrnih elektrarn v prostor in za katere investitor še ni znan. Po 

izdelavi in sprejetju ustreznih podlag bo Ministrstvo za okolje in prostor 

pričelo v imenu države Slovenije voditi postopke umeščanja v prostor. Po 

sprejetju uredbe o državnem prostorskem načrtu bo država oddala takšne 

energetske lokacije, vložek države pa bo ali odplačan ali pa bo država 

participirala na lastništvu projekta in ga kasneje odprodala. 

 raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, 

okoljsko sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe 

vključno s pripravo geografskih kart. 
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Glej NEP tudi podprogram Prostorsko načrtovanje za druge ukrepe. 

Pripomba STR št. 7 

NEP pomanjkljivo obravnava področje prometa, ki pa predstavlja tretjino skupne porabe 

energije v Sloveniji. Priporočamo ustanovitev koordinacijskih mehanizmov, ki bodo 

usklajevali različne ločeno nastajajoče razvojne strategije, tudi z vidika usmerjenosti v 

trajnostni razvoj. Predlog NEP vsebuje cilj 10-odstotne zastopanosti biogoriv v prometu, kar 

je ob zadnjih ugotovitvah o netrajnosti sedanje generacije biogoriv in tudi po mnenju STR, 

neustrezno. 

Stališče IJS CEU:  

NEP nima mandata za urejanje vseh vprašanj trajnostne prometne politike. NEP načrtuje 

ukrepe na področju učinkovitosti vozil, zamenjave goriv in uvajanja novih goriv in 

učinkovitosti vožnje. Drugih ukrepov trajnostne prometne politike, ki sicer vplivajo na rabo 

energije v prometu, NEP ne more načrtovati (npr. spodbujanja javnega prevoza). Te ukrepe 

obravnava prometna politika in Strategija Slovenije za prehod v nizkoogljično družbo, ki je v 

javni obravnavi. Ker se v Sloveniji zaradi vrste razlogov soočamo z izrazitim primanjkljajem 

trajnostne prometne politike in nosilci prometne in energetske politike niso isti, je bistveno 

boljše, da se razprava o novih ukrepih prometne politike (spodbujanje javnega prometa, 

prostorsko načrtovanje idr.) izvede v okviru priprave podnebne strategije in v sodelovanju z 

nosilci prometne politike, kot v okviru NEP.  

V predlogu NEP upoštevamo veljavni pravni red EU, ki ta cilj opredeljuje v Direktivi 

2009/28/ES. Stališče STR bo upoštevano tako, da bo v NEP cilj 10-odstotne zastopanosti 

biogoriv ustrezno komentiran. 

PRIPOMBE OKOLJSKIH NVO 

ALPE ADRIA GREEN 

Pripomba AAG št 1 

Osnutek nudi izbiro petih scenarijev, za katere avtorji celotnega izdelka predvidevajo, da 

bodo vsi obravnavani in poslanci naj bi se odločili za enega izmed njih. Nacionalni energetski 

program mora imeti za izhodišče kvalitetno oskrbo prebivalcev države in poslovnih subjektov 

za oskrbo z energijo v proizvodnjah , prometnih in bivalnih segmentih. Ker ni možen prehod 

takoj v brezogljično družbo, in v kar nas pričenjajo zavezovati mednarodno sprejeti 

dokumenti, bi moral takšen nacionalni dokument dejansko imeti nakazane smernice, po 

katerih se moramo ravnati,da bomo prišli v bližnji prihodnosti do želenega cilja. 

Stališče IJS CEU: Osnutek NEP vključuje primerjavo učinkov več scenarijev razvoja 

energetike. Po zaključku javne obravnave bo predlagan za nadaljnje odločanje en scenarij 

razvoja energetike. 
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Osnutek NEP predlaga prednostna področja razvoja energetike do leta 2030: učinkovito rabo 

energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in razvoj omrežij za distribucijo električne 

energije z uvajanjem aktivnih omrežij.  

Prehod v nizkoogljično družbo je ena od osnovnih strateških usmeritev NEP. Prednostno je 

potrebno okrepiti trajnostne energetske opcije, šele s tem bodo doseženi pogoji za postopno 

umikanje klasičnih energetskih rešitev. Osnutek NEP predlaga prednostna področja razvoja 

energetike do leta 2030: učinkovito rabo energije, izkoriščanje obnovljivih virov energije in 

razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih omrežij.  

Pripomba AAG št. 2 

V uvodu manjka bistveno načelo sedanjosti, da so obnovljivi viri energije najmanj 

enakopravni s fosilnimi viri in tudi z jedrsko energijo. Vsaj v času nastanjanja takšnega 

dokumenta. In ker osnutek tega nikjer ne predvideva, to izkazuje, da v takšno smer niso 

razmišljali tudi avtorji. Torej lahko rečemo,da je osnutek brez ambicij ustvarjati novo pot v 

slovenski energetiki. Člani AAG nismo profesionalni delavci v slovenski energetiki, smo 

predvsem uporabniki energije v vsaki njeni pojavni obliki. Zato nam takšen dokument brez 

smernic, preprosto ni uporaben dokument. 

Stališče IJS CEU: NEP skladno z usmeritvami energetske politike, opredeljene v 

Energetskem zakonu, daje prednost učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov 

energije pred oskrbo z energijo iz neobnovljivih virov energije.  

Trajnostne energetske rešitve imajo v NEP vodilno vlogo: 

 osnutek NEP predlaga kot prioritetna področja razvoja energetike: učinkovito rabo 

energije, obnovljive vire energije in razvoj distribucijskih omrežij vključno s 

pametnimi omrežji; 

 učinkovita raba energije (URE) je v NEP prepoznana kot najpomembnejše področje 

ukrepanja glede ekonomskih koristi: ukrepi so donosni za investitorja in prispevajo k 

izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva in družbe; 

 javnofinančna sredstva za spodbujanje ukrepov NEP so usmerjena izključno v 

trajnostne energetske rešitve: URE, OVE; soproizvodnjo toplote in električne energije 

in lokalno oskrbo z energijo. V obdobju 2010 do 2030 je načrtovanih za 4 mrd EUR 

javnofinančnih spodbud v ta namen. Popolnoma drugačna usmeritev NEP je 

predlagana pri financiranju konvencionalnih rešitev pri oskrbi z energijo 

(proizvodnje električne energije iz fosilnih virov in jedrske energije, prenosa in 

distribucije električne energije in zemeljskega plina), kjer spodbud iz javnofinančnih 

sredstev ni, investicije se bodo pokrile izključno s prihodki na trgu z energijo; 

 kot posledica predlaganih ukrepov NEP (finančnih, zakonodajnih in drugih) 

pričakujemo naslednje učinke: investicije v trajnostne energetske rešitve do leta 2050 

bodo znašale 14,3 mrd EUR (URE, razpršena proizvodnja iz OVE in SPTE ter lokalna 
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oskrba z energijo), nadaljnji razvoj omrežij za distribucijo električne energije 4,9 mrd 

EUR in velike HE in velike enote SPTE z visokim izkoristkom 1,5 mrd EUR14.  

 po predlogu NEP bodo v prihodnjih 20 letih zato izrazito prevladovale investicije v 

URE in OVE. Do do leta 2020 ocenjujemo, da bo učinek predlagane energetske 

politike za petkrat več investicij v URE in OVE kot izkoriščanje fosilnih virov 

energije; 

 NEP predlaga vrsto drugih spodbud za URE in OVE, ki so komplementarne 

finančnim spodbudam. Predlagani ukrepi so operativni ukrepi. Opredeljene so 

naloge državnih institucij in nosilci ter roki in viri za izvedbo. Nadaljnje izvedbene 

aktivnosti so opredeljene v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in v 

Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije 2008 do 2016, novela Akcijskega načrta 

za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 pa je v postopku sprejema. 

Pripomba AAG št. 3 

V Sloveniji se pravzaprav pričenja medijski in tudi dejanski spopad med električno energijo 

proizvedeno iz fosilnih goriv in električno energijo proizvedeno iz jedrskih naprav, energija 

proizvedena iz obnovljivih virov energije pa caplja zadaj, kljub podpori. Avtorji teksta kot 

nadomestek skušajo umestiti proizvodnjo električne energije iz plina, kakor ,da ne bi 

vedeli,da je to tudi rab a-fosilnih goriv. Nesporno TEŠ-a 6 v tem trenutku ni moč ustaviti, 

zato bomo zagovarjali naj se ta investicija sicer dokonča ampak brez državnega poroštva. 

TEŠ se bo sam ustavil, ko bodo postali stroški nakupa emisijskih kuponov višji od 

dobičkonosnosti takšne proizvodnje. Za JE Krško bo prišel čas, ko se bo potrebno odločiti ali 

še nadaljevati s proizvodnjo ali zaključiti s proizvodnjo. Zadnji javno znani podatki o višini 

stroškov shranjevanja jedrskih odpadkov so zastrašujoči in je takšna proizvodnja vnaprej 

obsojena na finančni kolaps. 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP daje ustrezno izhodišče, da se kot dolgoročna vizija Slovenije 

zastavi 100-odstotno pokrivanje rabe električne energije iz OVE. Do leta 2030 bo po 

projekcijah NEP doseženo 53-odstotno pokrivanje rabe električne energije s proizvodnjo 

električne energije iz OVE. Predvideno je tudi veliko povečanje rabe OVE za ogrevanje 

stavb. Za rabo toplote v industriji v določene namene ( npr. visokotemperaturne toplote) pa 

bo v obdobju do leta 2030 raba OVE še omejena. 

V predlog NEP je vključen znaten del potenciala OVE z upoštevanjem tehnične in 

ekonomske izvedljivosti. Za predlog NEP je bila izvedena ocena vplivov na okolje, ki 

klasificira predlagane objekte za izkoriščanje OVE glede na okoljsko sprejemljivost. V NEP je 

vključeno: 

                                                      

14  Višina navedenih investicij je enaka v vseh analiziranih scenarijih NEP. V scenariju OSN INT 
predstavljajo investicije v trajnostne energetske rešitve 57%, v distribucijsko omrežje 19% in v velike 
HE in SPTE 6% skupne višine investicij v tem scenariju. 
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 nad 85% okoljsko sprejemljivega potenciala za izkoriščanje vodne energije v HE. V 

NEP niso vključene nove hidroelektrarne na porečju Soče, del verige hidro 

potenciala na reki Muri; 

 potencial za izkoriščanje vetrne energije. Danes se v Sloveniji vetrna energije še ne 

izkorišča v energetske namene zaradi težav pri umeščanju v prostor. Predlog NEP 

pomeni prekinitev dosedanje prakse in usmerja načrtovanje in izgradnjo vetrnih 

elektrarn najprej na okoljsko najbolj sprejemljive lokacije: nobena predlagana 

potencialna lokacija za izkoriščanje vetrne energije ni na zavarovanih območjih; 

 do leta 2030 se v scenarijih NEP še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije v 

večjem obsegu (vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz sončnih 

elektrarn oz. 914 MWe instalirane moči). Ko bodo ekonomsko bolj dostopne tudi 

tehnologije za shranjevanje energije, kar bo omogočalo premagovanje sezonskih 

nihanj ponudbe in povpraševanja, bo omogočeno izkoriščanje sončne energije v 

polnem obsegu15. NEP ne izključuje večjega prodora izgradnje sončnih elektrarn, 

 lesno biomaso kot vir energije predlog NEP prednostno usmerja v izrabo v SPTE z 

visokim izkoristkom. Energetska bilanca NEP je pri tem viru usklajena s predlogom 

Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene.  

NEP predvideva praktično popoln umik rabe tekočih fosilnih goriv za ogrevanje v široki 

rabi že do leta 2020 in omejitev rabe trdnih fosilnih goriv na proizvodnjo električne energije 

na eni lokaciji v Sloveniji. Zemeljski plin bo v prehodnem obdobju še igral pomembno vlogo, 

zlasti v toplotnih procesih v industriji in v soproizvodnji toplote in električne energije v vseh 

sektorjih, možno po je tudi večje uveljavljanje v prometu, odvisno od globalnega razvoja v 

tem sektorju.  

Najkasneje do leta 2030 bodo z obratovanjem prenehale vse obstoječe termoelektrarne na 

fosilna goriva, do 1.1.2016 pa bo nujna prilagoditev njihovega obratovanja novim okoljskim 

zahtevam16. Zelo pomemben vidik je strateška zanesljivost in ohranjanje avtonomnosti 

energetskega sistema v kritičnih razmerah, zato bo potrebno še nadalje zagotavljati 

diverzifikacijo virov in lokacij za proizvodnjo električne energije. V prehodnem obdobju bo 

potrebna proizvodnja na najmanj dveh lokacijah v klasičnih elektrarnah v Sloveniji. Glede 

na relativno majhnost sistema pa se že z dvema večjima enotama ohranja relativno velik 

delež proizvodnje v klasičnih elektrarnah. V majhnem energetskem sistemu je izjemno 

zahtevno usklajevanje velikosti enot, ki so podvržene konkurenci na odprtem trgu z energijo 

in zahtevam majhnega sistema po zanesljivosti oskrbe, ter nacionalnih okoljskih ciljev. 

Poglobljena obravnava odločitev povezanih s klasičnimi elektrarnami v okviru NEP je zato 

ključna.  

                                                      

15  Obstaja negotovost, da bodo uveljavljanje tega vira energije hitrejše ali počasnejše, kot je ocenjeno v 
projekcijah NEP, glede na razvoj tehnologije v svetovnem merilu.  

16  Direktiva 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
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Po ocenah pripravljavcev NEP, ki so alternative ocenjevali po enakih kriterijih, bo cena 

električne energije iz TEŠ6 predvidoma konkurenčna v primerjavi z uvoženo električno 

energijo oz. s konkurenčno proizvodnjo električne energije iz zemeljskega plina. Ocene 

kažejo, da bo lastna cena proizvodnje električne energije iz zemeljskega plina v plinsko 

parnih enotah, višja od stroškov za proizvodnjo električne energije v premogovih (kljub 

stroškom za emisijske kupone).  

Pri pripravi NEP smo ocenili, da za prenehanje izkoriščanja jedrske energije pred 2043 ni 

strateških razlogov, v kolikor pa bi nastopili varnostni razlogi za prenehanje obratovanja 

obstoječe jedrske elektrarne, bi z obratovanjem prenehala takoj, ko bi bilo to potrebno, in to 

ne glede na dolgoročno strategijo, ki bo izbrana v NEP.  

Odločanje o investiciji v JEK2 je ena izmed najpomembnejših odločitev o razvojnih 

usmeritvah slovenske energetike v okviru NEP. 

Pri odločanju o prihodnji energetski mešanici za oskrbo z električno energijo bo torej šlo za 

tehtanje ekonomskih koristi in zanesljivosti oskrbe s koristmi na področju okolja. 

Pripomba AAG št. 4 

Ker je štejemo skoraj v vsaki državi med porabnike energije proizvodnjo (industrijo), promet 

in bivalne pogoje družbe, na drugi strani pa so že našteti viri energije. Pričakovati bi nam 

bilo, da bodo avtorji osnutka ocenili predvideno trajanje preostalih zalog fosilnih goriv, kakor 

tudi ocenili potencial obnovljivih virov energije. Poznano nam je, da je možno proizvajati 

električno energijo iz padajoče tekoče vode, sonca in vetra s skoraj direktno pretvorbo v 

električno energijo, kakor nam je poznano,da je možno biomaso uporabljati v vsaki njeni 

pojavni obliki za ogrevanje, s tehnološkimi postopki pa tudi proizvajati električno energijo, 

prav tako nam je poznano, da z rabo energije zemlje in podzemnih ter površinskih voda lahko 

s tehnologijo dosegamo viške temperature za potrebe ogrevanja in hlajenja. 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombo št. 3.  

Pripomba AAG št. 5 

Osnutek NEP-a nam pove, da imamo najmanj rešitev nadomeščanja fosilne energije v 

prometu. Tukaj je predlagani osnutek brez ambicij. Zato predlagamo nadomeščanje bencina 

in diezelskega goriva s plinom, kot energentom. Prvi korak mora biti menjava avtobusov na 

plinski pogon,sočasno mora slediti opremljanje obstoječih bencinskih servisov za možnost 

točenja plina v osebne avtomobile. Vse to zato,da zmanjšamo prašne delce v zraku in 

zmanjšamo tudi toplogredne emisije. Seveda pa bo tehnološki razvoj naredil velik korak 

naprej pri izpopolnjevanju in uporabnosti električnega avtomobila. Pri tem pa smo pozabili 

kaj je v preteklosti pomenil transport po tirnicah. 

Stališče IJS CEU:  

NEP nima mandata za urejanje vseh vprašanj trajnostne prometne politike. NEP načrtuje 

ukrepe na področju učinkovitosti vozil, zamenjave goriv in uvajanja novih goriv in 
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učinkovitosti vožnje. Drugih ukrepov trajnostne prometne politike, ki sicer vplivajo na rabo 

energije v prometu, NEP ne more načrtovati (npr. spodbujanja javnega prevoza, »transporta 

po tirnicah« idr.). Te ukrepe obravnava prometna politika in Strategija Slovenije za prehod v 

nizkoogljično družbo, ki je v javni obravnavi. Ker se v Sloveniji zaradi vrste razlogov 

soočamo z izrazitim primanjkljajem trajnostne prometne politike in nosilci prometne in 

energetske politike niso isti, je bistveno boljše, da se razprava o novih ukrepih prometne 

politike (spodbujanje javnega prometa, prostorsko načrtovanje idr.) izvede v okviru 

priprave podnebne strategije in v sodelovanju z nosilci prometne politike, kot v okviru NEP. 

V predlogu NEP je načrtovano večje izkoriščanje zemeljskega plina in električne energije v 

prometu. Ocene kažejo na 20% delež električnih vozil (električna vozila in hibridna vozila na 

vtičnico) do leta 2030. Večja uporaba novih tehnologij in energentov v prometu bo zlasti 

odvisna od globalnega tehnološkega razvoja in razvoja trga z vozili.  

Z večjo rabo električne energije iz OVE v prometu se ne poveča skupni delež obnovljivih 

virov energije v končni rabi energije, saj je ta že vračunana pri električni energiji, 

proizvedeni iz OVE.  

Pripomba AAG št. 6 

Porabo energije lahko zmanjšamo samo z učinkovito rabo energije, osnutek ta segment skoraj 

pozablja,saj si avtorji verjetno ne predstavljajo,koliko energije potrošeno nekoristno zaradi 

našega načina gradnje, ko so bili energetski obratovalni stroški skoraj zanemarljivi. 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombo pod št. 1.  

Pripomba AAG št. 7 

Pri obravnavi so nam bili dostopni podatki o možnem zmanjšanju obratovalnih stroškov za 

80 do 90 % v primeru energetske obnove javnega objekta s sočasnim prehodom na rabo 

trajnega vira energije (kopijo študije hranimo v našem arhivu). Napoved letne 3 % energetske 

obnove javnih objektov je preprosto presramežljiva. Ob dejstvu, da je način novogradenj 

zapovedan, bi obnavljali naše javne objekte več kakor 30 let. 

Stališče IJS CEU: Sedanja dinamika obnove javnih stavb je počasna. V letu 2006 so bila 

načrtovana evropska sredstva kohezijskega sklada za spodbujanje obnove stavb v javnem 

sektorju v finančni perspektivi v obdobju 2007- 2013 . Šele v letih 2010 in 2011 so bili 

izvedeni prvi razpisi in dodeljena sredstva za energetsko sanacijo (zdravstvenih zavodov, 

razpis MZ v vrednosti 52,6 mio EUR, za domove za starejše, razpis MDDSZ v vrednosti 

20 mio EUR in šole, razpis MŠŠ v vrednosti 16 mio EUR). Črpanje sredstev se šele začenja.  

Večjo dinamiko obnove javnih stavb, kot je načrtovana v NEP, bo možno doseči, a pred tem 

morajo biti izpolnjeni določeni pogoji: 

o zaradi javnofinančnih omejitev bo nujno potrebno zagotoviti poplačilo investicij 

iz prihrankov za energijo. Za investiranje bo potrebno uporabljati mehanizme, ki 
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omogočajo angažiranje zasebnih virov sredstev za investicije v URE v javnem 

sektorju. Za to bo potrebno vzpostaviti ustrezne mehanizme in jih tudi preveriti z 

demonstracijskimi projekti.  

o za prenovo objektov v državni lasti bo potrebno zagotoviti potrebno 

usposobljenost in organiziranost za izvajanje v okviru organa pristojnega za 

upravljanje z nepremičninami v državni lasti; 

o za prenovo objektov v lasti občin bo zelo pomembno povezovanje več manjših 

projektov v večje projekte, sicer bodo transakcijski stroški (pri naročniku in 

ponudniku) izvedbe projektov v javno zasebnem partnerstvu previsoki.  

Pripomba AAG št. 8 

Zato zaključujemo naše pripombe z mislijo, da bi morali osnutek pripravljati in ustvarjati 

optimisti v prepričanju, da je prehod v brezogljično družbo v naslednjih dvajsetih letih v 

sodelovanju s pesimisti, to je z osebami,kakršne so pripravljali sedanji osnutek. 

Stališče IJS CEU: Predpostavke NEP so podrobno dokumentirane in preverjene glede 

ekonomske, tehnične in okoljske izvedljivosti.  

Pripomba AAG št. 9 

Vsekakor pa je poznan 10 % izkoristek iz predhodnega sprejetega v DZ Nacionalnega 

energetskega programa, kar nam pomeni, da izbrani scenarij iz osnutka ne bo veljal nič 

več,kakor prejšnji, če ne bo istočasno tudi sprejet predpis o izvajanju z zagroženo predvideno 

osebno odgovornostjo. 

Stališče IJS CEU: Vaša navedba, da je bil predhodni program Resolucija NEP, realizirana le 

10%, ni točna.  

Ključne mednarodne obveznosti Slovenije, ki so opredeljene v Energetskem zakonu, v 

Resoluciji o NEP, v mednarodnih sporazumih in Direktivah EU, so bile po svoje izpolnjene: 

 dosežen je bil ciljni delež oskrbe z električno energijo iz obnovljivih virov energije v 

bruto končni rabi energije po Direktivi 2001/77/ES v letu 2010; 

 doseženi so bili ciljni 2,5-odstotni prihranki energije za vmesni cilj leta 2010 po 

Direktivi 2006/32/ES; 

 Slovenija je na poti k izpolnitvi cilja zmanjševanja emisij TGP po Kjotskem protokolu 

v ciljnem obdobju 2008-2012; 
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Pravna podlaga Cilj Dosežena vrednost Komentar 

Direktiva 2001/77/ES 33,6% v letu 2010 34,4% in 2010 102%  
dosežen cilj 

Direktiva 2006/32/ES 4.261 GWh (9%) prihrankov 
energije do 2016; 

1.184 GWh (2,5%) do 2010 

1.174 GWh do 2010 99% dosežen vmesni cilj 

Kjotski protokol  -8% 
58.734 kt CO2 v letu 2008-
2012 v sektorju zunaj ETS 

(11.747 kt CO2/y) 

+11.460 kt CO2 ekv 
2009 

 

Na planirani poti 

Izpolnjeni so bili tudi vsi zastavljeni cilji na področjih zanesljivosti oskrbe glede 

dolgoročnega ohranjanja razpoložljivosti virov energije in konkurenčnosti oskrbe glede 

odpiranja trga z energijo. 

Največji zaostanki izvajanja ReNEP so bili pri ciljih okolja, ki niso bili mednarodni, temveč 

interni cilji energetske politike, in sicer: 

 podvojitev deleža soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) do leta 2010 

glede na leto 2000 ni bila dosežena, do leta 2009 je bil cilj izpolnjen le 28-odstotno; 

Leta 2009 je bila shema za spodbujanje SPTE z visokim izkoristkom prenovljena; 

 obseg sredstev namenjenih spodbujanju učinkovite rabe energije je bil bistveno 

manjši od načrtovanega (v povprečju v obdobju 2005-2010 le 8%, vendar je dinamika 

spodbudna, sredstva so se z leti znatno povečala: 2% v 2005, 3% v 2006 in 2007; 26% 

v 2008, 49% v 2009 in 55% v 2010. Čegledamo vsa razpisana sredstva, in ne le črpana 

sredstva, pa je bil v letu 2010 in prvi polovici leta 2011 nekoliko nadoknaden tudi 

zaostanek iz prejšnjih let. 

2% delež biogoriv v transportu tudi ni bil dosežen do leta 2005, dosežen je bil le 0,35% delež, 

torej le 17,5% doseganje zastavljenega cilja. 

Ciljni delež obnovljivih virov energije pri oskrbi s toploto je bil presežen leta 2010, podobno 

kot že navedeni delež proizvodnje električne energije v bruto končni rabi električne energije.  

Delno je energetska politika izpolnila cilje zagotavljanja učinkovitega in preglednega 

delovanja reguliranih energetskih dejavnosti in cilje stalnega povečevanja zanesljivosti 

delovanja elektroenergetskih omrežij (infrastrukture) in kakovosti oskrbe, doseganja 

kakovosti električne energije pri končnih uporabnikih v skladu z mednarodnimi standardi 

ter znižanja poslovnih tveganj in ekonomsko učinkovitejše alokacije sredstev na trgu 

energije udeleženih podjetij.  

Letna energetska statistika za 2010 je bila objavljena oktobra 2011, torej v času javne 

obravnave predloga novega NEP. Ta je najbolj relevantna za oceno ReNEP, saj je večina 

ciljev zastavljenih za leto 2010. Pred odločanjem na vladi RS bo pripravljen poseben 

povzetek izvajanja energetske politike v obdobju 2005 do 2010 vključno z oceno izvajanja 

ReNEP, od sprejetja v letu 2004. 
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Pripomba AAG št. 10 

Pri tem moramo pozdraviti avtorje umestitve prilog o umestitve v prostor energetskih 

objektov! Z demokratizacijo naših medsebojnih razmerij se lahko zgodi, da se bo tudi pričel 

dvigati javni interes skrit za oskrbo z energijo. 

Stališče IJS CEU: Izraženo je stališče AAG. 

Pripomba AAG št. 11 

Moti pa nas dejstvo, da se ne posodablja sočasno z NEP, tudi ostala zakonodaja s tega 

področja, ki je precej zastarela in ne sledi EU trendom ( Uredba o elektromagnetnem sevanju 

v naravnem in življenjskem okolju iz leta 1996 po kateri je minimalna oddaljenost od bivališč 

40m od osi DV (2x400kv), ter Zakon o umeščanju prostorskih ureditev državnega pomena v 

prostor - ZUPUDPP) so naravnani precej restriktivno in agresivno ter ne upoštevajo dovolj 

norm EU (Aarhuška konvencija). Mislimo, da so to stvari o katerih se premalo govori 

oziroma razmišlja so pa zelo pomembne in zaradi njih bodo projekti padali oz. se bo njihova 

izvedba podaljševala. Z tem bi upoštevali ljudi, ki naj bi živeli oz. trpeli ob teh 

eletroenergetskih objektih. 

Stališče IJS CEU: Poleg izpolnjevanja minimalnih formalnih zahtev Aarhuške konvencije, 

evropskega pravnega reda in slovenske zakonodaje vključevanja javnosti v postopke 

odločanja in presoje vplivov na okolje, je pri izvedbi energetskih projektov izjemnega 

pomena tudi zgodnje preverjanje okoljske in družbene sprejemljivosti projektov.  

Predlog NEP zato opredeljuje najpomembnejše pričakovane projekte v obdobju do leta 2030 

na objekt natančno, da se okviru CPVO za NEP že preveri njihova okoljska in družbena 

sprejemljivost. Poleg tega je ena izmed razvojnih nalog energetike, načrtovanih v NEP, 

usposabljanje za zgodnje vključevanje prostorskih izhodišč in preverjanje prostorske ter 

okoljske izvedljivosti in družbene sprejemljivosti pri načrtovanju energetskih objektov. 

Načrtovana je tudi proaktivna vloga države pri umeščanju energetskih objektov v prostor. 

 Ministrstvo za gospodarstvo bo preko javnega naročila izbralo strokovno 

organizacijo, ki bo v imenu in za račun države Slovenije pristopila k pripravi 

strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih načrtov za umestitev vetrnih 

elektrarn v prostor in za katere investitor še ni znan. Po izdelavi in sprejetju 

ustreznih podlag bo Ministrstvo za okolje in prostor pričelo v imenu države Slovenije 

voditi postopke umeščanja v prostor. Po sprejetju uredbe o državnem prostorskem 

načrtu bo država oddala takšne energetske lokacije, vložek države pa bo ali odplačan 

ali pa bo država participirala na lastništvu projekta in ga kasneje odprodala. 

 raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, okoljsko 

sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe vključno s pripravo 

geografskih kart. 

Stališče  MG: V ZUPUDPP so zahteve Aarhuške konvencije v celoti upoštevane. 
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DOPPS 

DOPPS, pripomba št. 1 

Zmanjševanje rabe energije 

V NEP naj se postavijo ambiciozni cilji zmanjševanja rabe energije, npr. za 15% do leta 2030 in za 

30% do leta 2050, primerjalno glede na leto 2010. 

V osnutku NEP je sicer veliko govora o učinkoviti rabi energije. Napisano je celo, da se bo raba 

energije zmanjšala za 20%, vendar ne glede na sedanjo rabo, pač pa glede na neko hipotetično rabo 

po scenariju nebrzdane rasti. V absolutnem smislu pa je predvidena celo rast porabe energije. 

Prepričani smo, da brez ambicioznega realnega zmanjšanja rabe energije ne bo mogoče zaustaviti 

globalne klimatske krize, kar vodi že srednjeročno v okoljsko in v narodnogospodarsko katastrofo. V 

NEP je treba nujno postaviti interese prihodnjih generacij pred interese ozkih krogov ljudi z močjo v 

naši generaciji. 

 

Stališče IJS CEU: NEP postavlja ambiciozne cilje za izboljšanje učinkovite rabe energije: 20-

odstotno izboljšanje do leta 2020 in 27-odstotno do leta 2030 v NEP. Izboljšanje se nanaša na 

učinke dodatnih politik in ukrepov, ki so predlagani v NEP. Raba energije se bo zmanjšala 

za 20% glede na scenarij, ki vključuje učinke vseh dosedanjih ukrepov in politik v Sloveniji 

in EU. Skladno z razpravo na ravni EU, je referenčni scenarij Bazni scenarij PRIMES, ki 

vključuje dosedanje politike in ukrepe sprejete pred letom 2007, vključuje pa tudi učinke 

pričakovanega prestrukturiranja gospodarstva in avtonomnega tržnega razvoja in prodora 

tehnologij. Torej nikakor ne gre za primerjavo s hipotetičnim scenarijem nebrzdane rasti, kot 

vi netočno ugotavljate. Izboljšanje URE merimo z enakim indikatorjem, kot je v razpravi na 

ravni EU, s tem je zagotovljena mednarodna primerljivost ciljev Slovenije z ambicijami v 

drugih državah oz. EU-27 kot celote. S tem je zagotovljena je tudi enaka osnova ciljev NEP 

(indikatorjev) in ciljev, ki se bodo za Slovenijo predvidoma oblikovali v okviru 

odločitvenega procesa na ravni EU.  

NEP predvideva zmanjšanje rabe končne energije v vseh sektorjih glede na raven v letu 2008 

razen v industriji, (v gospodinjstvih za 23%, v storitvenih dejavnostih za 18% in v prometu 

za 3%). V industriji se bo raba končne energije predvidoma povečala za 6% glede na leto 

2008, a bo po absolutni vrednosti za 8% manjša od največje rabe v tem sektorju, dosežene v 

letu 2006. Večje zmanjšanje rabe energije v industriji je do leta 2030 sicer izvedljivo, a le s 

pospešenim prestrukturiranjem gospodarstva, za kar bodo potrebne spodbude splošne 

razvojne in gospodarske politike. Za enkrat taki ukrepi še niso pripravljeni. Pričakujemo, da 

bo razvoj predvidoma temeljil na izboljšanju energetske intenzivnosti zlasti s povečevanjem 

dodane vrednosti ob prej navedenem zmernem zmanjšanju rabe energije. 

 

Učinkovita raba energije je prvo prednostno področje Predloga NEP. Načrtovani ukrepi za 

spodbujanje URE vključujejo finančne spodbude v obsegu 3 mrd EUR javnih sredstev 

(podprogrami Učinkovita rabe energije, Soproizvodnja toplote in električne energije z 
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visokim izkoristkom, Lokalna oskrbe s toploto in del podprograma obnovljivih virov 

energije, za oskrbo s toploto iz OVE). Projekcije kažejo, da bo v okviru teh podprogramov 

spodbujenih za 12 mrd EUR investicij v obdobju do leta 2030.  

 

DOPPS, pripomba št. 2 

S prilagojenimi spodbudami gradnjo objektov za OVE usmerjati izven območij, ki so 

najpomembnejša za varstvo narave 

Predlagamo, da se v NEP zapiše, da je pri oblikovanju spodbud za OVE in URE treba obvezno 

upoštevati vidik varstva narave. Konkretno predlagamo, da se že v NEP zapiše, da za gradnjo vetrnih 

elektrarn znotraj Natura 2000 območij za ptice ter znotraj narodnih in regijskih parkov, finančne in 

druge spodbude investitorjem ne pripadajo. 

Z obstoječim sistemom spodbujanja OVE imamo zelo slabe izkušnje. Za proizvodnjo električne 

energije iz vetra in sonca je določena spodbuda v obliki visokih zajamčenih odkupnih cen elektrike, 

vendar sistem ne dela nobenih razlik med območji v državi. Tako lahko investitor računa na enako 

spodbudo če gradi na degradiranem območju ali pa v območju najdragocenejše naravne dediščine. 

Ocenjujemo, da je prav slab sistem spodbud med glavnimi krivci, da v Sloveniji nimamo velikih vetrnih 

elektrarn, saj je investitorje zavedel, da so se usmerili na območja varovane ohranjene narave, kjer 

dovoljenj sploh ni mogoče pridobiti, namera pa je sprožila velike družbene konflikte. 

Za ilustracijo navajamo primer iz Italije, kjer država ne daje spodbud za gradnjo vetrnih elektrarn 

znotraj Natura 2000 območij za ptice. 

Če bo sistem spodbud zastavljen tako, da investitorji ne bodo mogli računati na spodbude za gradnjo 

objektov OVE npr. znotraj nacionalnih parkov in drugih najpomembnejših zavarovanih območij ter 

območij Natura 2000, kjer so varovane občutljive vrste ptic (npr. planinski orel in beloglavi jastreb), se 

bo močno zmanjšala verjetnost, da se bo investitor usmeril na naravovarstveno neustrezno lokacijo. 

 

 

Stališče IJS CEU: V NEP ni predvidena izgradnja večjih vetrnih polj nad 10 MW na 

zavarovanih območjih. Obstoječa shema podpor ne more biti odgovorna za to, da investitorji 

ne preverjajo okoljske izvedljivosti projektov v zgodnji fazi priprave projektov in 

pripravljajo projekte na območjih, kjer dovoljenj ni mogoče pridobiti. Da bi zmanjšali 

konflikte v prostoru, NEP načrtuje bolj aktivno vlogo države pri pripravi DPN za vetrne 

elektrarne in sicer: 

o Ministrstvo za gospodarstvo bo preko javnega naročila izbralo strokovno organizacijo, ki 

bo v imenu in za račun države Slovenije pristopilo k pripravi strokovnih podlag za 

pripravo državnih prostorskih načrtov za umestitev vetrnih elektrarn v prostor in za 

katere investitor še ni znan. Po izdelavi in sprejetju ustreznih podlag bo Ministrstvo za 

okolje in prostor pričelo v imenu države Slovenije voditi postopke umeščanja v prostor. 

Po sprejetju uredbe o državnem prostorskem načrtu bo država oddala takšne energetske 

lokacije, vložek države pa bo ali odplačan ali pa bo država participirala na lastništvu 

projekta in ga kasneje odprodala. 

o raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, okoljsko 

sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe vključno s pripravo 

geografskih kart. 
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MG bo predvidoma ob naslednji prenovi sheme, ki bo predložena EU v odobritev skladno s 

pravili za državne pomoči, tako da bo uveden nov razred spodbud za manjša vetrna polja 

do 10 MW.  

Stališče  MG: Možnost, da bi shema upoštevala tudi kriterij zavarovanih območij pri 

določanju višine spodbude, ni predvidena. Usmerjanje izgradnje v območja, ki so 

najpomembnejša s stališča varstva narave se ureja z dovoljenji. Pogoj za prejemanje 

obratovalne podpore, ali kakršnekoli druge državne pomoči, so vsa potrebna formalna 

dovoljenja za izgradnjo in obratovanje. 
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FOCUS, DRUŠTVO ZA SONARAVEN TRAJNOSTNI RAZVOJ 

Focus, pripomba št. 1 

 

Stališče IJS CEU: Navajate, da morajo biti ukrepi energetske politike zastavljeni po 

določenih prioritetah in naj to ne bodo vedno več in novi obrati proizvodnje energije. 

Menite, da NEP načelno sicer poudarja URE in OVE, vendar se na izvedbeni ravni preveč 

osredotoča na klasične vire energije. V NEP je URE in OVE dana osrednja pozornost na 

strateški in izvedbeni ravni. 

 »Zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov energije 

pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije« je med ključnimi usmeritvami energetske 

politike v Sloveniji opredeljeno v Energetskem zakonu17. Osnutek predloga NEP upošteva 

to izhodišče kot svojo osrednjo vizijo na naslednji način: 

 učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije (v tem vrstnem redu) so 

predlagani kot prednostna področja NEP; 

 učinkovita raba energije (URE) je v NEP prepoznana kot najbolj donosno področje 

ukrepov (NEP, str. 1, 7, 17 idr.), podobno tudi vi v svojem komentarju ugotavljate, da 

je najbolj enostaven oz. najcenejši ukrep racionalizacija in zmanjšanje rabe energije; 

 predlagano je obsežno spodbujanje učinkovite rabe energije in obnovljivih virov 

energije z javno finančnimi spodbudami, NEP za oskrbo z energijo iz klasičnih virov 

načrtuje, da se bodo investicije pokrile izključno s prihodki na trgu z energijo in 

javnofinančnih virov sredstev zanje ne predvideva; 

 NEP predlaga vrsto drugih spodbud za URE in OVE, ki so komplementarne 

finančnim spodbudam, predlagani ukrepi so zelo operativni – opredeljene so naloge, 

nosilci, roki in viri za izvedbo. Nadaljnje izvedbene aktivnosti – naloge državnih 

institucij – so opredeljene v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in v 

Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije 2008 do 2016, novela Akcijskega načrta 

za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 pa je v postopku sprejema;po 

predlogu NEP bodo do leta 2020 izrazito prevladovale investicije v URE in OVE, 

                                                      

17  Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010 
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ocenjujemo, da bo učinek predlagane energetske politike za petkrat več v URE in 

OVE kot investicij v fosilne vire energije18. 

V podporo odločanju o prihodnji politiki in ukrepih v NEP, so bili analizirani scenariji/ 

strategije trajnostnih energetskih opcij in oskrbe z električno energijo. V osnutku NEP je 

izbrana in predlagana za nadaljnje odločanje strategija intenzivnega spodbujanja 

trajnostne energetike (učinkovite rabe energije, razpršene proizvodnje energije iz 

obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije z visokim 

izkoristkom in lokalne oskrbe z energijo). Učinek predlagane energetske politike bo 

predvidoma naslednji (pri intenzivni strategiji trajnostne energetike v vseh obravnavanih 

scenarijih proizvodnje električne energije): 

 2,1 TWh prihrankov električne energije19; 

 dodatnih 4,6 TWh razpršene proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 

energije ali soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom 

(2.900 MW);  

 dodatnih 2,6 TWh električne energije proizvedene v velikih hidroelektrarnah (560 

MW);  

 0,9 TWh električne energije v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom (okoli 280 

MW).  

V NEP je vključen znaten del dosegljivega potenciala URE in OVE. Del tehničnega in 

ekonomskega potenciala za izkoriščanje OVE v predlog NEP ni bil vključen iz okoljskih 

razlogov (v NEP niso vključene nove hidroelektrarne na porečju Soče, del verige hidro 

potenciala na reki Muri in nobena potencialna lokacija za izkoriščanje vetrne energije na 

zavarovanih območjih). Do leta 2030 se v scenarijih NEP tudi še ne opiramo na izkoriščanje 

sončne energije v večjem obsegu (vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz 

sončnih elektrarn oz. 914 MWe instalirane moči), dokler ne bodo ekonomsko bolj dostopne 

tudi tehnologije za shranjevanje energije za premagovanje sezonskih nihanj ponudbe in 

povpraševanja, kar bo omogočile izkoriščanje OVE v polnem obsegu20.  

V svojem obdobju načrtovanja do leta 2030, NEP načrtuje velik obseg izkoriščanja OVE, 

razen v prometu. S predlaganimi ukrepi NEP bo zagotovljeno 53-odstotno pokrivanje rabe 

električne energije s proizvodnjo iz obnovljivih virov energije in 37% delež v oskrbi s 

toploto. Najbolj napredne in ambiciozne države pri uvajanju OVE si zastavljajo kot ciljno 

leto za pokrivanje 100% rabe energije iz obnovljivih virov leto 2050. 

                                                      

18  Ocena učinkov NEP kaže na 7,7 mrd EUR investicij v URE in OVE v obdobju 2010 do 2020 in 1,5 mrd EUR, investicij v 

fosilne vire energije, pri zadnjih vključno z investicijami v soproizvodnjo toplote in električne energije iz zemeljskega plina.  
19  Z ukrepi učinkovite rabe energije glede na scenarij brez dodatnih politik in ukrepov. 
20  Obstaja negotovost, da bodo uveljavljanje tega vira energije hitrejše ali počasnejše, kot je ocenjeno v 

projekcijah NEP, glede na razvoj tehnologije v svetovnem merilu.  
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NEP sočasno z okoljskimi cilji zasleduje tudi druge cilje energetske politike, zlasti cilje 

zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami in konkurenčnosti gospodarstva, 

družbe in razpoložljive in dostopne energije oz. energetskih storitev. Nujno potrebno pa je 

tudi, da sočasno s spodbujanjem učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije NEP 

ne zanemarja in ustrezno obravnava tudi odločitve o proizvodnji električne energije v 

klasičnih elektrarnah. Najkasneje do leta 2030 bodo z obratovanjem prenehale vse obstoječe 

termoelektrarne na fosilna goriva, do 1.1.2016 pa bo nujna prilagoditev njihovega 

obratovanja novim okoljskim zahtevam21. Zelo pomemben vidik je strateška zanesljivosti in 

ohranjanje avtonomnosti energetskega sistema v kritičnih razmerah, zato bo potrebno še 

nadalje zagotavljati diverzifikacijo virov in lokacij za proizvodnjo električne energije. V 

prehodnem obdobju bo potrebna proizvodnja na najmanj dveh lokacijah v klasičnih 

elektrarnah v Sloveniji. Glede na relativno majhnost sistema pa se že z dvema večjima 

enotama ohranja relativno velik delež proizvodnje v klasičnih elektrarnah. V majhnem 

energetskem sistemu je izjemno zahtevno usklajevanje velikosti enot, ki so podvržene 

konkurenci na odprtem trgu z energijo in zahtevam majhnega sistema po zanesljivosti 

oskrbe, ter nacionalnih okoljskih ciljev. Poglobljena obravnava odločitev povezanih s 

klasičnimi elektrarnami v okviru NEP je zato ključna.  

Predlog NEP poudarja prehod v nizkoogljično družbo kot enega ključnih razvojnih izzivov 

v energetiki. V razpravi o predlogu NEP je tudi opcija prehoda v nizkoogljično družbo z 

dolgoročnim izkoriščanjem jedrske energije. O tej opciji se je potrebno pravočasno odločiti, 

da se omogoči z vseh stališč optimalno investicijo. Časovna komponenta je tudi pomembna 

za razvoj kadrov in zagotavljanje kontinuitete znanja. Predlog NEP daje ustrezno izhodišče, 

da se kot dolgoročna vizija Slovenije zastavi 100 % pokrivanje rabe električne energije iz 

OVE.  

Focus, pripomba št. 2 

 

                                                      

21  Direktiva 2008/1/ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
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Stališče IJS CEU: Ugotavljate, da je NEP potrebno dopolniti in predstaviti v osnovnih 

obrisih tudi vizijo do leta 2050 za poglobljeno utemeljitev prioritet in za dolgoročno 

presojo učinkov današnjih odločitev. Predlog NEP bo dopolnjen, tako da bo jasno 

predstavljeno, katere razvojne vizije do leta 2050 NEP omogoča oz. podpira.  

Menite, da scenariji NEP ne omogočajo Sloveniji, da bi dosegla vse nove cilje, ki so v 

razpravi v EU, kar ne drži. Vsi scenariji iz predloga NEP dosežejo vse pravno obvezujoče 

mednarodne cilje Slovenije. Ni res vaša trditev, »da cilja 20% izboljšanja energetske 

učinkovitosti (cilj, ki je v razpravi v EU) ne bo mogoče doseči s predlogom NEP«. V oceni 

učinkov (glej NEP str. 151) je jasno pokazano, da vsi predlagani scenariji dosežejo 20% 

izboljšanje energetske učinkovitosti. Tudi ni točna vaša trditev, da NEP ne bo zdržal 

zaostritve cilja EU za zmanjšanje emisij TGP z 20 na 30% do leta 2020 glede na leto 2005. 

Slovenija ima po »Odločbi 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij 

toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih 

plinov« zastavljen cilj, da emisij TGP ne bo povečala za več kot 4% do leta 2020 glede na leto 

2005, torej pri delitvi bremena (prizadevanj) držav članic ob upoštevanju 20-odstotnega 

ciljnega zmanjšanja na ravni EU. V predlaganih scenarijih NEP se emisije TGP, ki so 

predmet delitve bremena med države članice (po Odločbi 406/2009/ES), zmanjšajo za 9 % v 

obdobju 2005 do 2020. To je za 13 odstotnih točk več, kot je zahtevano v Odločbi, torej je 

scenarij predlagan v NEP (scenarija OSN INT in JE INT) robusten na zaostritev EU cilja za 

več kot 10 odstotnih točk. S tem je tudi jasno pokazano, da vaša trditev, da je dokument NEP 

naravnan na minimalno doseganje ciljev, dogovorjenih na ravni EU, in da ne bo prenesel 

zaostrovanja ciljev, ne drži. Učinki NEP na zmanjšanje emisij TGP in povečanje energetske 

učinkovitosti so zlasti rezultat ukrepov za doseganje ambicioznega ciljnega deleža OVE in 

ukrepov URE za izboljšanje konkurenčnosti.  

Navajate, da Načrt EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 

2050 predvideva znatno zmanjšanje emisij TGP v sektorju energetike. Iz sklepov Sveta EU je 

jasno razviden status navedenega dokumenta: je osnova za razpravo in priprava na bolj 

informirano odločanje o zaostrenih nacionalnih ciljih in o ciljih EU, ko bo to potrebno. Jasno 

je potrebno poudariti, da so v Načrtu EU predstavljene možnosti za zmanjšanje emisij TGP 

za energetiko in za industrijo izračunane s predpostavko, da se bo tehnologija zajema in 

shranjevanja ogljika od leta 2025 postopno komercializirala in da bo pod konkurenčnimi 

pogoji dostopna od leta 2035 tudi za rabo v industrijskih napravah. Z enako predpostavko 

pri oceni zmanjšanja emisij TGP bi bili učinki predloga NEP iz energetike tudi v rangu 93-

99% kot v Načrtu EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 

2050. 
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Focus, pripomba št. 3  

 

 

Stališče IJS CEU: Trdite, da so scenariji NEP neskladni s tem, kar bi morala biti trajnostna 

vizija energetike. Scenariji NEP so naravnani k spodbujanju učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov energije v velikem obsegu (glej dogovor pod št. 1), kar je najpomembnejša 

osnova za izpolnitev vizije trajnostne energetike, ki jo predlagate. NEP načrtuje vrsto 

ukrepov za spodbujanje ukrepov učinkovite rabe energije. Predvideno je npr. pokrivanje 

53 % porabe električne energije s proizvodnjo iz OVE že do leta 2030, kar je znatno 

povečanje glede na 34,4 % pokrivanje v letu 2010. Že do leta 2030 naj bi bil izkoriščen 

pretežen del okoljsko sprejemljivega potenciala hidroelektrarn in vetrnih elektrarn. NEP 

nikakor ne zapira možnosti realizacije vizije trajnostnega razvoja energetike (100 % oskrbo iz 

rabo OVE), takoj ko bo ta segment zmožen prevzeti vlogo 100 % pokrivanja porabe energije. 

Zlasti v prometu bo izvedba take vizije odvisna zlasti od razvoja tehnologij v mednarodnem 

prostoru.  

Do leta 2030 bo po projekcijah NEP doseženo 53-odstotno pokrivanje rabe električne energije 

s proizvodnjo električne energije iz OVE. V okviru odločanja o NEP je nujno tudi odločanje o 

nadaljnji proizvodnji električne energije v klasičnih elektrarnah, kot je prej navedeno, gre 

zlasti za odločitve o proizvodnji na dveh lokacijah z večjimi zmogljivostmi za proizvodnjo 

električne energije. Možni scenariji razvoja, ki so bili obravnavani v NEP, so: 

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja premoga leta 2027 in jedrske energije leta 2043 

(DOD_PLIN); 

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja premoga za proizvodnjo električne energije okrog 

leta 2027 in dolgoročnim izkoriščanjem jedrske energije (DOD_JE);  

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja jedrske energije po letu 2043 in uporabe premoga 

okrog leta 2050 (OSN_INT, PLIN_INT); 

 razvoj s prenehanjem rabe premoga okrog leta 2050 in dolgoročnim izkoriščanjem 

jedrske energije (JE_INT). 

Pri pripravi NEP smo ocenili, da za bolj zgodnje prenehanje izkoriščanja jedrske energije ni 

strateških razlogov. V kolikor bi nastopili varnostni razlogi za prenehanje obratovanja 
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obstoječe jedrske elektrarne, bi z obratovanjem prenehala takoj, ko bi bilo to potrebno, in to 

ne glede na dolgoročno strategijo, ki bo izbrana v NEP.  

Ocene kažejo, da bo lastna cena proizvodnje električne energije iz zemeljskega plina v 

plinsko parnih enotah višja od stroškov za proizvodnjo električne energije v premogovih 

(kljub stroškom za emisijske kupone) ali jedrskih elektrarnah. Pri odločanju o prihodnji 

energetski mešanici bo torej šlo za tehtanje ekonomskih koristi z drugimi strateškimi 

koristmi na področju okolja in zanesljivosti oskrbe. 

Kot je podrobno pojasnjeno v odgovoru na pripombo št. 4, bi z enakimi predpostavkami kot 

v Načrtu EU za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050 glede 

uporabe tehnologij zajema in shranjevanja ogljika, v vseh scenarijih NEP dosegli zmanjšanje 

emisij TGP za več kot 93-99% do leta 2050. 

Focus, pripomba št. 4 

 

Stališče IJS CEU: Izhodišča NEP bomo dopolnili, tudi z navedbo Načrta za prehod na 

konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050. V EU je bilo doseženo 

politično soglasje za 80 - 95% zmanjšanje emisij ogljika do leta 2050 na ravni EU (Sklepi sveta 

EU) in pričakujemo, da bo v prihodnjih nekaj letih zaradi nujnosti ukrepanja proti 

podnebnih spremembam doseženo politično soglasje med državami članicami EU doseženo 

tudi glede nacionalnih ciljev za leto 2030, strožjih ciljev na ravni EU in nacionalnih ciljev v 

letu 2020, ter da bodo le ti pravno obvezujoči. Pričakujemo tudi postopno oblikovanje 

soglasja glede indikativnih sektorskih in nacionalnih ciljev do leta 2050 in pravno 

obvezujočega cilja za sektor ETS na ravni EU do leta 2050.  

Pri interpretaciji indikativnih sektorskih ciljev iz Načrta EU in prenosa v Slovenijo je 

potrebno upoštevati dejstvo, da sektor EU ETS, kamor sodi energetika, zastavlja svoje cilje 

na ravni EU in ne na ravni držav članic, TEŠ6 pa bo med najbolj emisijsko učinkovitimi 

premogovimi elektrarnami v EU zaradi visokega izkoristka in deloma obratovanja na način 

soproizvodnje toplote in električne energije, tako bo taka proizvodnja med zadnjimi, ki bo 

pri izpolnjevanju ciljev sheme EU ETS zmogla konkurirati. Zaostreni cilji se bodo odrazili na 
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ceni emisijskih kuponov, kar smo v naših izračunih upoštevali s podobnimi 

predpostavkami, kot so bile uporabljene v Načrtu EU. Kot je že navedeno (odgovor na 

pripombe št. 2. in 3.) je v Načrtu EU predpostavljena postopna komercialna uporaba 

tehnologij zajema in shranjevanja ogljika od leta 2025 in komercialna raba teh tehnologij tudi 

v industriji do leta 2035. Ob enaki predpostavki tudi s predlogom politik in ukrepov v NEP 

dosežemo v vseh scenarijih primerljivo zmanjšanje emisij TGP. 

Focus, pripomba št. 5 

 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombo št.2.  

Trditev iz Okoljskega poročila NEP (str. 261), da se v slovenskem energetskem ETS sektorju 

načrtovana emisija toplogrednih plinov zmanjšuje počasneje kot skupna količina pravic 

Skupnosti do leta 2020, velja za vse scenarije NEP. Razlika med zmanjšanjem skupnih pravic 

skupnosti 21% je med 2,9 in 3,6 odstotnimi točkami z razlikami med scenariji. V letu 2020 so 

nekoliko slabši scenariji brez TEŠ6. Samo dejstvo počasnejšega prilagajanja k zmanjševanju 

emisije toplogrednih plinov posameznega gospodarskega subjekta, ki je vključen v evropsko 

trgovalno shemo, iz vidika okoljskih ciljev ni sporno, okoljska integriteta instrumenta EU 

ETS je dosežena s postavitvijo dovolj zahtevnega cilja na ravni EU, poslovne subjekte 

usmerja v znižanje emisij, kjer so stroški znižanja najmanjši. Počasno zmanjšanje emisij 

poslovnega po bo znatno vplivalo na poslovanje subjektov v trgovalnem sektorju, kar smo 

upoštevali v ekonomski analizi NEP. V stroške poslovanja so bili všteti stroški za emisijske 

kupone, ob upoštevanju projekcije rasti cene emisijskih kuponov. (Ker subjekti avtonomno 

nastopajo na evropskem trgu EU ETS ne bodo potrebna javna sredstva za nakup emisijskih 

kuponov). 

Emisije TGP iz transformacij bodo leta 2030 za 39,9% manjše kot leta 2008 v osnovnem 

scenariju s TEŠ6 in za 80% manjše v scenariju dodatnem jedrskem scenarij brez TEŠ6. 

Energetske dejavnosti se po scenarijih NEP z načrtovanimi ukrepi hitreje prilagajajo 

trgovanju z emisijami kot predelovalna industrija.  

Tabela 5. Zmanjšanje emisij TGP v trgovalnem sektorju (EU ETS) po scenarijih NEP v letih 2020 in 2030 

 Zmanjšanje do leta 2020 
glede na dejanske emisije 
leta 2008 

Zmanjšanje v EU ETS 
do leta 2030 glede 
na emisije 2008 

Zmanjšanje emisij iz 
transformacij v EU 
ETS do leta 2030 

OSN_INT -13,06% 
(-18,1%) 

-29,3% -38,9% 
JE_INT 
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PLIN_INT -7,1% -12,3% 

DOD_JE -12,37% 
(-17,4) 

-61,5% -80,1% 

DOD_PLIN -47,7% -62,9% 

Opomba: vrednost v oklepaju prikazuje zmanjšanje glede na alocirane emisije 2008-2012 

Focus, pripomba št. 6 

 

Stališče IJS CEU: Energetsko najbolj intenzivne dejavnosti danes porabijo okrog 30 % vse 

rabe končne električne energije v državi, prispevajo okrog 3 % k dodani vrednosti, v njih je 

okrog 3 % zaposlenih. Postopoma se bo z razvojem dejavnosti z višjo dodano vrednostjo še 

zmanjšal gospodarski pomen energetsko intenzivnih dejavnosti, pričakovati pa je tudi 

njihovo notranje prestrukturiranje zaradi večje predelave odpadnih materialov in manjše 

primarne proizvodnje, posledično tudi manjše potrebe po energiji kot posledica ukrepov 

skupne okoljske politike EU na tem področju, večje spremembe lahko pričakujemo po letu 

2030. Ukrepe za prestrukturiranje gospodarstva, panog in podjetij je potrebno uvrstiti v 

splošno razvojno strategijo Slovenije. 

Velikih sprememb pri proizvodnji energetsko intenzivnih dejavnosti v Sloveniji ne 

pričakujemo v obdobju do leta 2030, saj so investicijski cikli v teh dejavnostih izrazito dolgi. 

Dejavnosti papirništva, jeklarstva, kemična industrija in proizvodnja aluminija bodo v 

srednjeročnem obdobju predvidoma še nadalje obratovale v Sloveniji in izkoriščale nišne 

trge (jeklarstvo, papirništvo) ali visoko energetsko učinkovitost svoje proizvodnje 

(proizvodnja primarnega aluminija). V projekcijah NEP ne pričakujemo velike rasti teh 

dejavnosti. Glej Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-2030 – Izhodišča in 

Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-2030 – Rezultati.  
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Focus, pripomba št. 7 

 

Stališče IJS CEU: Menite, da proizvodnje električne energije ni možno uvrstiti med 

priložnosti razvoja energetike v Sloveniji. Med razlogi navajate tudi, da je primarni 

interes države zagotoviti zadovoljevanje lastnih potreb po energiji.  

Cilj energetske politike Slovenije, opredeljen v Energetskem zakonu, je zagotavljati 

dolgoročno uravnoteženost razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe 

energije, kot je bilo sprejeto že leta 1999. Vpetost v regionalni trg je velika prednost za 

Slovenijo, nove proizvodne enote je možno optimirati glede na regionalni trg, kar (1) 

omogoča energetskim podjetjem izvedbo bolj konkurenčnih investicij (velikost enot, večja 

prožnost pri časovnici izvedbe) – praksa je žal nasprotna – in (2) omogoča Sloveniji, da še 

nadalje ohranja diverzifikacijo virov za proizvodnjo električne energije s proizvodnjo, ki je 

konkurenčna na trgu z energijo. Praktično nemogoče je usklajevati zahteve po diverzifikaciji 

virov, avtonomiji sistema v kritičnih razmerah in konkurenčnosti, ne da bi ob tem v 

določenih obdobjih presegli potrebe v Sloveniji. 

V kolikor bo sprejeta odločitev o nadaljnjem izkoriščanju jedrske energije v Sloveniji z 

izgradnjo nove enote JEK 2, je smiselno njen začetek obratovanja načrtovati tako, do bo v 

prehodnem obdobju obratovala vzporedno z obstoječo jedrsko elektrarno NEK, saj bodo le 

tako imeli investitor in država potrebno pogajalsko izhodišče do partnerjev v projektu 

(dobaviteljev opreme, sovlagateljev) in drugih za optimalno izvedbo investicije. To bi 

pomenilo presežek proizvodnje v prehodnem obdobju. 

Vpetost v regionalni trg in možnost izvoza je iz navedenih razlogov prednost, argumenti, ki 

jih navajate vi, pa vsekakor kažejo tudi na slabosti vpetosti v regionalne trge, ki pa jih bodo 

odločevalci pri izbiri scenarija pretehtali, zato priporočamo MG poglobljeno razpravo v 

strokovni in širši javnosti o tem vprašanju.  
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Focus, pripomba št. 8 

 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP med svoja prednostna področja uvršča usmeritve v novo 

energetsko paradigmo: kot prednostna področja predlaga URE, OVE in razvoj 

distribucijskih omrežij s poudarkom na aktivnih omrežjih zlasti zaradi koristi za 

konkurenčnost gospodarstva. NEP predvideva pospešeno izgradnjo zmogljivosti za 

proizvodnjo električne energije iz OVE do meje okoljske sprejemljivosti. Slovenija v 

prehodnem obdobju še potrebuje proizvodnjo električne energije v klasičnih elektrarnah na 

najmanj dveh lokacijah, kot je to razloženo tudi v predhodnih odgovorih. Ti dve razvojni 

poti – nadomeščanje obstoječih objektov z novimi in razvoj trajnostne energetike - se ne 

izključujeta. Samo postopno uveljavljanje URE in OVE v srednjeročnem obdobju bo 

omogočilo, da bodo dolgoročno klasični objekti vse manj potrebni. Po letu 2030 pa bi bilo 

potrebno za večje uveljavljanje OVE tudi izkoriščanje na okoljsko zahtevnejših lokacijah. 

Focus, pripomba št. 9 

 

 

Stališče IJS CEU: Omenjate velikost posamičnih objektov kot slabost v majhnem sistemu. 

Objekti reda velikosti 400 MW za plinsko parne elektrarne so najmanjši objekti, ki ustrezajo 

zahtevam najboljših razpoložljivih tehnologij in so relativno majhni glede na konkurenčne 

projekte. Podobno velja za premogove elektrarne, tudi komercialnih jedrskih elektrarn 

manjše velikosti ni razpoložljivih. Glej tudi odgovor na pripombo št. 7. Predlog NEP uvaja 

precej novosti, tako da stroškov, ki jih proizvajalci povzročajo (stroški za rezervne 

zmogljivosti, za razvoj omrežja, povezovalni daljnovodi) ne bodo več bremenili porabnikov 

energije temveč bodo bremenili proizvajalce električne energije proporcionalno z velikostjo 

njihovih enot oz. s povzročenimi stroški. Za to bo uvedena t.i. »G-tarifa« in drugi ukrepi. 

NEP načrtuje velik obseg majhnih objektov in sicer za 2.909 MW novih objektov razpršene 

proizvodnje električne energije OVE in SPTE, za 560 MW velikih HE in za okoli 280 MW 

velikih enot SPTE z visokim izkoristkom (glej tudi odgovor pod št. 1). 
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Focus, pripomba št. 10 

 

Stališče IJS CEU: Nadaljnje izkoriščanje jedrske energije in domačega premoga ima tudi 

strateški pomen za zanesljivost in konkurenčnost oskrbe z električno energijo in se pri 

odločanju od teh tehta z negativnimi vplivi na okolje ter s tem povezanimi poslovnimi in 

drugimi tveganji. Izvoz je omejen na prehodna obdobja s presežki proizvodnje v prehodnih 

obdobjih in je posledica strategije, ki predvideva še nadalje diverzifikacijo energetske 

mešanice. Glej tudi odgovore na pripombe št. 7 do 9. 

Focus, pripomba št. 11 

 

Stališče IJS CEU: Tradicionalno zastavljen razvoj energetike seveda je nevarnost. NEP zato 

predlaga paradigmo pospešenega vlaganja v trajnostne energetske opcije kot odziv na to 

nevarnost. V prehodnem obdobju pa bo še nujno potrebno ta razvoj dopolnjevati s 

proizvodnjo v sistemskih elektrarnah, ki temeljijo na konvencionalnih virih energije, za 

zagotavljanje suverenosti pri oskrbi z električno energijo. NEP za enkrat predlaga razvoj 

OVE do meja okoljske sprejemljivosti glede vpliva na naravo, in ne predlaga prevlade 

javnega interesa izkoriščanja OVE nad interesi varovanja narave. Glej tudi odgovor št. 1, in 

7.-10.  

NEP nima mandata za urejanje vseh vprašanj trajnostne prometne politike. NEP načrtuje 

ukrepe na področju učinkovitosti vozil, zamenjave goriv in uvajanja novih goriv in 

učinkovitosti vožnje. Drugih ukrepov trajnostne prometne politike, ki sicer vplivajo na rabo 
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energije v prometu, NEP ne more načrtovati (npr. spodbujanja javnega prevoza) te ukrepe 

obravnava prometna politika in Strategija Slovenije za prehod v nizkoogljično družbo, ki je v 

javni obravnavi. Ker se v Sloveniji zaradi vrste razlogov soočamo z izrazitim primanjkljajem 

trajnostne prometne politike in nosilci prometne in energetske politike niso isti, je bistveno 

boljše, da se razprava o novih ukrepih prometne politike (spodbujanje javnega prometa, 

prostorsko načrtovanje idr.) izvede v okviru priprave podnebne strategije in v sodelovanju z 

nosilci prometne politike, kot v okviru NEP.  

Focus, pripomba št. 12 

 

Stališče IJS CEU: Navajate, da so ukrepi URE in OVE najtrši izvedbeni oreh, kot je tudi 

poudarjeno v predlogu NEP. Zato je potrebna še dodatna pozornost in angažiranje vseh 

akterjev, vključno z NVO za pripravo in izpeljavo vseh načrtovanih mehanizmov NEP. 

Dodatne mehanizme za izvajanje NEP na omenjenih področjih bolj podrobno kot NEP 

opredeljujeta tudi Akcijski načrt za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 in 

Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje do 2020. 

Ključni dodatni ukrepi so: 

 zagotavljanje vodilne vloge javnega sektorja kot zgleda učinkovite rabe energije: 

nadaljevale se bodo prenove stavb. Potrebno bo zagotoviti, da se bo ukrep financiral 

s sredstvi skladov EU tudi v finančni perspektivi od leta 2014 do leta 2020, ob tem pa 

vzpostaviti pogoje za sofinanciranje z zasebnimi sredstvi (pogodbeno zagotavljanje 

prihrankov energije). Poudarek bo na celoviti sanaciji stavb – danes se izvajajo 

pretežno samo sanacije kotlovnic – kar bo doseženo s kombinacijo javnih in zasebnih 

finančnih virov, pri čemer bodo finančne spodbude namenjene predvsem obnovi 

ovoja stavb. Uveden bo sistem upravljanja z energijo v javnem sektorju za 

identifikacijo stroškovnih centrov in ukrepanje ter identifikacijo najbolj energetsko 

učinkovitih javnih organov. Za izvedbo ambicioznega načrta bo organizirana 

ustrezna tehnična podpora.  

 energetska učinkovitost je tisti segment zelenih javnih naročil (ZeJN), kjer se lahko 

doseže sočasno z okoljskimi cilji tudi znatne prihranke pri stroških za javne finance, 

zato se bo ob uvedbi ZeJN, predvideni v začetku leta 2012, sistematično vključevalo 

zlasti vsa področja ukrepov URE, ki niso pokrita v pravilniku o energetski 
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učinkovitosti stavb. Izdelala pa se bodo tudi ustrezna navodila in tehnične smernice 

za zmanjšanje administrativnih stroškov ukrepa.  

 načrtuje se še nadalje neposredne finančne spodbude za URE gospodinjstva, ki jih 

podeljuje Eko sklad, dodatno pa bodo te aktivnosti prevzeli tudi dobavitelji energije, 

ki bodo izvajali programe spodbujanja učinkovite rabe energije pri končnih 

odjemalcih, zlasti programe v javnem in storitvenem sektorju, vzpostavljeni bodo 

dodatni programi za socialno šibka gospodinjstva. Ukrepi, ki zmanjšujejo energetsko 

revščino, so vključeni v vse programe spodbujanja URE in za proizvodnjo toplote iz 

OVE v gospodinjstvih.  

 ukrepi v gospodarstvu bodo bistveno razširjeni glede na sedanji obseg. Učinkovitost 

izvajanja ukrepov URE v tem sektorju v obdobju 2008 do 2010 ter obseg finančnih 

spodbud sta bila nezadostna. Poleg neposrednih finančnih spodbud za naložbe URE 

v okviru programov dobaviteljev energije in kohezijske politike so predvideni novi 

ukrepi, predlagani v posvetovanju z gospodarstvom: podpore pri uvajanju sistemov 

za upravljanje z energijo v podjetjih po zgledu uspešne podpore uvajanju drugih 

procesnih standardov in vzpostavitev shem oprostitev plačila prispevka za 

povečanje učinkovitosti rabe električne energije in dodatkov k ceni toplote in goriv 

za povečanje energetske učinkovitosti ter CO2 dajatve. Posebna pozornost bo 

namenjena malim in srednjim podjetjem, ki zahtevajo ustrezno prilagojene ukrepe.  

 za gospodarstvo se načrtuje tudi ukrepe sistematičnega spodbujanja razvoja 

energetsko učinkovitih izdelkov, proizvodnih procesov in storitev, zlasti ob vstopu 

na trg, ki bodo sloneli na uveljavljenih instrumentih na področju podjetniškega 

razvoja, spodbujanja malih in srednjih podjetij idr. Pripravljena bo nova shema 

podpor in sklad za izvedbo demonstracijskih projektov. Energetskim podjetjem bo 

naložena obveznost reinvestiranja dela dobička v razvoj na področju trajnostne 

energetike. S tem bodo zagotovljeni znatni učinki programov v energetiki na 

zaposlovanje in zeleno rast.  

 načrtuje se pravne in tehnične podlage za energetsko učinkovito prostorsko 

načrtovanje;  

 sedanje informativne in promocijske aktivnosti bodo nadgrajene, še nadalje bodo 

osrednjo vlogo igrali energetsko svetovalna mreža ENSVET in Eko sklad za 

promocijo URE v gospodinjstvih, nov agent Borzen za promocijo URE na področju 

električne energije, lokalne energetske agencije v občinah ter Služba vlade za 

podnebne spremembe in Ministrstvo za gospodarstvo pri splošni promociji URE in 

informiranju o državnih spodbudah. Njihove aktivnosti bodo nadgrajene s 

sistematičnimi promocijskimi shemami za različne ciljne skupine in s podporo za 

povezovanje njihovih aktivnosti.  

Poleg zagotovljenih virov financiranja so načrtovani dodatni novi viri financiranja za ukrepe 

URE in OVE iz sredstev kohezijske politike EU v finančni perspektivi 2014 do 2020, 

podnebnega sklada oz. prihodkov iz avkcij v okviru evropske sheme za trgovanje z 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

65 

 

emisijskimi kuponi ter novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih 

virov energije. 

Projekti oskrbe z energijo se financirajo iz prihodkov na trgu. Kritična je izvedba projektov, 

ki so povezani z razvojem omrežij za distribucijo električne energije in viri financiranja tega 

razvoja– kar je potrebno razrešiti pred obravnavo na vladi. 

Pomembno vlogo za izvedbo vseh ukrepov NEP pa bo imelo tudi spreminjanje davčne 

politike v smeri zelene davčne reforme. 

Focus, pripomba št. 13 

Stališče IJS CEU: NEP zastavlja razvoj energetike po novi poti z obsežnim programom 

spodbud in velikimi načrtovanimi učinki z učinkovito rabo energije in prehodom v 

obnovljive vire energije. Ker pa tega še ni možno v sto odstotkih zagotoviti do leta 2030, 

podobno kot v drugih državah tudi v okviru NEP odločamo še vedno tudi o deležu 

fosilnih virov in jedrske energije v svoji energetski mešanici v prehodnem obdobju. 

Posebno pozornost predlog NEP daje odločitvi o nadaljnjem dolgoročnem izkoriščanju 

jedrske energije v Sloveniji in sprejemljivosti izkoriščanja tega nizkoogljičnega vira 

energije. 

Končni predlog NEP bo temeljil na samo enem, izbranem scenariju razvoja energetike. 

Scenarij brez TEŠ6 in NEK2 je bil analiziran in je zaradi cene električne energije iz plinskih 

elektrarn, stroškovno najmanj ugoden.  

Za vrednotenje scenarijev so izjemnega pomena posamični ukrepi (objekti), ki tak scenarij 

sestavljajo, saj je le tako možna kredibilna ocena stroškov, koristi, okoljskih in energetskih 

učinkov posameznega scenarija.  

S predlagano intenzivno strategijo spodbujanja trajnostnih energetskih rešitev (URE; OVE; 

SPTE in lokalna oskrba z energijo) in strategijo pospešene izvedbe večjih projektov OVE 

(HE), NEP daje osnove za izpolnitev dolgoročne vizije prehoda na 100% obnovljivih virov 

po letu 2050 v primeru scenarijev brez JEK2 oz. nekoliko kasneje v primeru scenarijev z 

JEK2. 
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Focus, pripomba št. 14 

 

Stališče IJS CEU in SIPPO: Iz Okoljskega poročila ne izhaja, da imajo scenariji NEP z več 

ukrepi URE tudi večji vpliv na okolje, pač pa to velja za scenarije z več ukrepi za OVE. Z 

večjo stopnjo nadomeščanja premoga in urana z obnovljivimi viri, kot je predvideno za 

doseganje ciljev v letu 2020, se bodo pritiski na okolje vsekakor povečali. Poleg tega pa se 

ocenjuje, da kljub uvajanju trajnostnih energetskih rešitev na strani rabe Slovenija nima 

toliko obnovljivega energetskega potenciala, da bi se lahko povsem odpovedala uranu in do 

neke mere tudi fosilnim gorivom v srednjeročnem obdobju. Iz vseh scenarijev NEP ob 

upoštevanju omejitev, ki jih narekujeta tehnična in ekonomska izvedljivost posameznih 

ukrepov, nedvomno izhaja, da povečanje rabe obnovljivih virov ni zgolj pribitek k 

nespremenjeni rabi tradicionalnih virov energije. Glej odgovor na pripombo št. 8. 

Focus, pripomba št. 15 

 

Stališče IJS CEU: Vprašanje je obdelano v podpornem dokumentu Dolgoročne energetske 

bilance za NEP do leta 2030 – izhodišča, str. 44.  

Focus, pripomba št. 16 

 

Stališče IJS CEU: Vaša navedba o skoraj podvojitvi rabe električne energije je zavajajoča, 

saj je eden od ciljev NEP, da se končna raba električne energije ne bo povečala za več kot 7 % 

do leta 2030 (Glej podprogram Učinkovita raba energije). Povečanje proizvodnih 

zmogljivosti je posledica sočasnega razvoja razpršene proizvodnje električne energije in v 

srednjeročnem obdobju ohranjanje konkurenčne proizvodnje električne energije v klasičnih 

termoenergetskih objektih na najmanj dveh lokacijah ter s tem ustrezne zanesljivosti 

delovanja elektroenergetskega sistema z vsemi funkcijami sistema v Sloveniji. Glej tudi 

odgovor na pripombe št. 1, in 7 do 10.  
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Focus, pripomba št. 17 

 

Stališče IJS CEU: Potrebno bo zagotoviti tudi ekonomske koristi iz dejavnosti tranzita. Glej 

tudi odgovor št. 9. Predlog NEP uvaja precej novosti, tako da bodo stroški za sistemske 

storitve (zadostne rezerve idr.) in omrežje v breme proizvajalcev, ki jih povzročajo (G-tarifa) 

in drugi ukrepi, podobno bo potrebno dosledno zagotavljati tudi pri vrednotenju storitev 

tranzita. Tranzitni tokovi električne energije so dejstvo, ki je zelo odvisno od fizikalnih 

zakonitosti in le deloma od poslovnih dogovorov. 

Focus, pripomba št. 18 

 

Stališče IJS CEU: Z vašo navedbo, da je TEŠ6 vključen v NEP kot gotovo dejstvo, zavajate, 

saj sta bila analizirana tudi dva scenarija brez TEŠ6, pripravljena tudi na pobudo okoljskih 

nevladnih organizacij. Praviloma pa se v procesu priprave energetske politike ne preverja 

projektov v teku, za katere so poslovni subjekti že podpisali pogodbe. V strategijah večjih 

držav sploh ni potrebno obravnavati projekcij tako podrobno, da bi se odprla razprava o 

velikosti posameznih proizvodnih enot in s tem lahko odprla vprašanja o že sprejetih 

odločitvah poslovnih subjektov. V Slovenskem primeru, ko je tretjina proizvodnje celo iz 

posamezne naprave, pa je vsako odločanje o energetski mešanici na strateški ravni 

neposredno povezano tudi s posamičnimi investicijskimi odločitvami poslovnih subjektov.  

Izračuni so pokazali na to, da so scenariji s TEŠ6 okoljsko manj sprejemljivi. Njihovi 

ekonomski kazalci so boljši kot pri scenarijih brez TEŠ6, ne glede na zelo visoko investicijsko 

vrednost projekta, saj je proizvodnja električne energije v scenarijih brez TEŠ6 dražja od 

proizvodnje v scenarijih s TEŠ6 (že brez upoštevanja stroška za prekinitev investicije), 

prednost scenarijev brez TEŠ6 je sicer v nižji investicijski vrednosti. Strošek za prekinitev 

investicije je dodatna slabost. V scenarijih s TEŠ6 je boljša tudi strateška zanesljivost. Glej 

tudi poročilo »Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja 

energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz 

domačega premoga do leta 2027«, junij 2011. 
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Focus, pripomba št. 19 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovore pod št. 1, 7-10 in 16. V NEP načrtujemo v vseh scenarijih za 

3,6 TWh proizvodnje električne energije iz zemeljskega plina v soproizvodnji toplote in 

električne energije z visokim izkoristkom, za kar bodo potrebne državne pomoči. 

Pričakujemo, da bo proizvodnja električne energije iz zemeljskega plina dražja od 

proizvodnje iz premoga (TEŠ6) in jedrske energije (JEK2), z okoljskega stališča pa je seveda 

bolj sprejemljiva, zato je izbira dodatnega plinskega scenarija lahko le rezultat politične 

odločitve, ki bi dala prednost doseganju okoljskih ciljev pred cilji konkurenčnosti in 

zanesljivosti proizvodnje električne energije. Izbiro dodatno zaostrujejo pogodbene 

obveznosti v zvezi s TEŠ6 (glej odgovor št 18). 

Focus, pripomba št. 20 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor pod št. 11. 

Focus, pripomba št. 21 
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Stališče IJS CEU:  Številski cilj za izboljšanje učinkovitosti rabe energije v NEP se nanaša na 

isti indikator, ki je v razpravi v EU22, gre za izboljšanje učinkovitosti rabe energije glede na 

bazni scenarij po modelu PRIMES iz leta 2007. Že v baznem scenariju PRIMES je vključen 

obsežen nabor ukrepov učinkovite rabe energije: upoštevani so ukrepi in politike, sprejeti do 

leta 2007, pričakovanja glede prestrukturiranja gospodarstva, avtonomnega tehnološkega 

razvoja in tržnega prodora energetsko učinkovitih tehnologij. Cilj, opredeljen v NEP, je torej 

izboljšanje energetske učinkovitosti za 27% z dodatnimi ukrepi in politikami, glede na razvoj 

brez teh dodatnih ukrepov in politik. Ukrepi za spodbujanje URE so podrobno opredeljeni v 

podprogramu Učinkovita raba energije, njihovi učinki omogočajo 27% izboljšanje glede na 

potek brez teh dodatnih politik in ukrepov. Katere nove ukrepe URE predlaga Focus za 

dopolnitev NEP, ki bi zagotovili dodatno izboljšanje učinkovitosti rabe energije za tri 

odstotne točke?  

V svoji pripombi predlagate enake cilje za obnovljive vire energije, kot so v Predlogu NEP: 

37% delež OVE v oskrbi s toploto, 53% v bruto končni rabi električne energije – torej enake 

cilje v letu 2030. Po predlogu Focusa, bomo med operativnimi cilji te sektorske cilje za 

toploto in električno energijo tudi navedli na račun preglednosti operativnih ciljev. V svoji 

pripombi predlagate bolj celostno obravnavo prometa, ne pa tudi nove vrednosti cilja za ta 

sektor. V predlogu NEP je predviden 10-odstoten delež OVE v prometu v letu 2030. Ti trije 

sektorski cilji dosežejo 31,2% delež OVE v bruto končni rabi energije, kar je tudi zastavljeno 

kot cilj NEP za leto 2030. Delež OVE v prometu bi sicer lahko povečali s povečanjem 

električne energije iz OVE v prometu, vendar pa to ne bi povečalo skupnega deleža OVE v 

bruto končni rabi energije, sicer bi šlo za dvojno štetje, (saj ta proizvodnja električne energije 

iz OVE je že upoštevana v sektorskem cilju OVE). Katere dodatne ukrepe predlaga Focus za 

povečanje deleža OVE v prometu, da bi s tem dosegli 34-odstoten delež OVE v bruto rabi 

končne energije oz. štiri dodatne odstotne točke? 

Za cilje zmanjšanje emisij TGP glej odgovore 1-5. 

Cilji za skoraj nič energijske stavbe v javnem sektorju je realno dosegljiv z izdatnimi 

finančnimi spodbudami v novi finančni perspektivi, zato je 100% obveznost do leta 2018 

realna. Program izgradnje skoraj nič energijskih stavb bo Slovenija pripravila do leta 2013.  

Energetska odvisnost. Predlog NEP bo dopolnjen z ustreznimi komentarji, in jasno 

navedbo, da je jedrsko gorivo skladno z mednarodno statistiko OECD/EURSTAT 

obravnavana kot domači vir energije.  

Energetska intenzivnost se je v Sloveniji v obdobju od leta 1995 do 2010 izboljšala za 2,1% 

na leto. V vseh analiziranih scenarijih/strategijah bo izboljšanje bistveno večje 2,5 ali 

                                                      

22  Cilj 20% izboljšanja energetske učinkovitosti v EU v okviru podnebno energetskega paketa oz. 
predlogu Direktive o energetski učinkovitosti.  
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2,6%/leto v obdobju od leta 2008 do leta 2020 in z razlikami po scenarijih v obdobju od leta 

2008 do leta 2030 (glej tabelo).  

Tabela 6. Izboljšanje energetske intenzivnosti primarne energije po scenarijih predloga NEP 

Izboljšanje energetske intenzivnosti (PE) 2008-2020 2008-2030 

OSN REF -27% -2,6%/leto -44% -2,6%/leto 

JE REF -27% -2,6%/leto -34% -1,9%/leto 

PLIN REF -27% -2,6%/leto -42% -2,4%/leto 

OSN INT -27% -2,6%/leto -45% -2,7%/leto 

JE INT -27% -2,6%/leto -35% -1,9%/leto 

PLIN INT -27% -2,6%/leto -43% -2,5%/leto 

DOD PLIN -26% -2,5%/leto -46% -2,8%/leto 

DOD JE -26% -2,5%/leto -37% -2,1%/leto 

Katere dodatne ukrepe predlaga Focus za izboljšanje energetske intenzivnosti za 50% do 

leta 2030?  

Focus, pripomba št. 22 

 

Stališče IJS CEU: Vsi scenariji dosežejo cilj 20-odstotnega izboljšanja energetske 

učinkovitosti (glej odgovor na pripombo št. 25).  

Rast končne rabe električne energije bomo komentirali sektorsko. Projekcije NEP kažejo na 

naslednji razvoj po sektorjih. V industriji, po znižanju rabe energije zaradi gospodarske 

krize, pričakujemo, da bo raven leta 2015 primerljiva kot leta 2008. Spodbujanje učinkovite 

rabe energije bo predvidoma zagotovilo zamenjave električnih motorjev, frekvenčno 

regulacijo, zmanjšanje puščanj komprimiranega zraka, ukrepe na električnih obločnih pečeh 

in v drugih industrijskih procesih. Zaradi teh ukrepov bo rast rabe električne energije 

bistveno nižja od rasti gospodarske aktivnosti, do leta 2030 kaže na 12,8 % povečanje glede 

na leto 2008. Visoka rast v prometu (povečanje rabe električne energije za 250 odstotkov 

glede na leto 2008) je v največji meri posledica uvajanja električnih vozil, saj se je električna 

energije leta 2008 uporabljala le v železniškem prometu in v zelo majhnem obsegu za pogon 

žičnic. V gospodinjstvih projekcije kažejo na povečanje za samo 1 odstotek v celotnem 

obdobju, krepili se bodo dejavniki, ki povečujejo rabo energije (naraščajoče informatizacije, 

večje opremljenosti gospodinjstev z zabavno elektroniko, klimatskimi napravami, 

toplotnimi črpalkami za ogrevanje ter večanje deleža električnih kuhališč) in sočasno 

dejavniki, ki zmanjšujejo rabo električne energije, tudi kot posledica aktivne politike 

(zmanjševala se bo raba velikih gospodinjskih aparatov ter za pripravo tople sanitarne vode, 
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zlasti na račun večjega izkoriščanja sončne energije in rabe toplotnih črpalk). Ostala raba, ki 

obsega storitvene dejavnosti in kmetijstvo, je edini sektor, kjer projekcije kažejo na 

zmanjšanje rabe električne energije in sicer za 3% od leta 2008 do 2030. Ocenjujemo, da se bo 

zmanjšala raba električne energije za razsvetljavo ter ostale potrebe, povečala pa se bo raba 

za prezračevanje in hlajenje prostorov ter tudi za ogrevanje zaradi večjega števila toplotnih 

črpalk. 

Za vprašanja prometa o prometu glej tudi odgovor na pripombo št. 11. 

Focus, pripomba št. 23 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombo št. 12, ukrepe NEP str. 35 do 39 in predlog AN 

URE. NEP načrtuje stimulativno podporno za izvedbo investicij.  

Focus, pripomba št. 24 

 

 

Stališče IJS CEU: Za izvedbo ambicioznih načrtov NEP na področju učinkovite rabe energije 

bo potrebno prepoznati učinkovito rabo naravnih virov kot prednostno področje razvoja 

države in to uveljavljati v povezanih politikah, ki na energetsko najbolj vplivajo: 

prostorskem načrtovanju, davčni politiki, gospodarski, delovanju javne uprave, raziskovalni 

in razvojni politiki in stanovanjski politiki. Za prodor trajnostnih energetskih rešitev je 

bistvenega pomena tudi kakovostno izobraževanje, kar bi imelo tudi dolgoročne posledice 

in omogočilo postavitev ambicioznejših cilje za URE in OVE do leta 2050. Glej tudi odgovor 

na pripombo št. 6. 

Focus, pripomba št. 25 
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Stališče IJS CEU: Navedba Focusa je napačna: evropski cilj za energetsko učinkovitost do 

leta 2020 ni vezan na leto 2005. Cilj energetske učinkovitosti EU do leta 2020 v razpravi je 

vezan na projekcije rabe energije brez novih politik in ukrepov. (Glej dokumente: Akcijski 

načrt za energetsko učinkovitost, Evropska komisija, 2006 in kasnejše dokumente podnebne 

in energetske politike EU). Predlagani indikator na ravni EU je zmanjšanje rabe primarne 

energije v letu 2020 glede na bazni scenarij (PRIMES 2007) za 20 %. Vse to je upoštevano v 

izračunih za NEP, cilji NEP so preračunani skladno z razgovori na ravni EU glede ciljev za 

energetsko učinkovitost in z upoštevanjem predlaganega indikatorja.  

Cilji za energetsko učinkovitost bo pravno obvezujoč na ravni EU in podrobneje opredeljen 

predvidoma v novi Direktivi o energetski učinkovitosti, ki je v pripravi in predvidena za 

sprejem že v letu 2011. Hkrati s ciljem bo opredeljena tudi metodologija oz. merilo cilja. Cilji 

na ravni držav članic bodo določeni šele v letu 2014, v kolikor ne bo ustreznega napredka na 

ravni EU, kar je tudi napovedano v predlogu direktive. Političnega soglasja o pravno 

obvezujočih ciljih držav članic še ni.  

Cilj 20 % zmanjšanja izboljšanja energetske učinkovitosti – zmanjšanja primarne energije – je 

dosežen z vsemi scenariji NEP. Cilj se nanaša na povečanje izkoristkov pri pretvorbi energije 

z izkoriščanjem OVE, s SPTE z visokim izkoristkom, znatnim izboljšanjem izkoristkov 

klasičnih termoelektrarn, ter ukrepi URE v vseh segmentih rabe.  

Kljub temu je stališče Slovenije in pripravljavcev NEP, da cilj na ravni primarne energije ni 

primeren za majhne države, saj ni skladen s cilji EU za uveljavljanje skupnega prostega trga 

z energijo in s prizadevanji EU za prehod v nizkoogljično gospodarstvo. Cilj na ravni 

primarne energije bi omejil nadaljnji razvoj oskrbe z energijo v državi pri izbiri energetske 

mešanice in oviral poslovne subjekte pri nastopu na enotnem energetskem trgu. Ob dejstvu, 

da je slovenski elektroenergetski sistem izrazito majhen (skupna moč na pragu vseh 

elektrarn je leta 2010 znašala le 3,34 GWe) je že ob treh prevladujočih virih v energetski 

mešanici posamezen vir zastopan z okrog 1 GWe moči. Torej bi omejevanje rabe na ravni 

primarne energije lahko neposredno vplivalo na izbiro virov v energetski mešanici in tudi 

neposredno vplivalo celo na odločitve o velikosti novih enot, s tem pa na rentabilnost 

proizvodnje (omejilo bi izbiro tehnologije ipd.), poslovnim subjektom bi s tem otežilo 

delovanje na enotnem trgu EU. Za določene tehnologije ni na voljo komercialno dostopnih 

majhnih enot. Slovenija zato ne postavlja količinskih omejitev za rabo primarne energije. Na 

ravni primarne energije (PE) bi bilo možno postaviti cilje le pod določenimi pogoji, npr. v 

kolikor se v bilanci primarne energije upošteva korigirano vrednost oskrbe s primarno 

energijo PE (korigirano glede na osnovno definicijo primarne energije po 

OECD/EUROSTAT) in sicer tako, da se izvoz električne energije upošteva z ustreznim 

korekcijskim faktorjem (oz. se obravnava na ravni primarne energije).  
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Focus, pripomba št. 26 

 

Stališče IJS CEU:  Glej odgovor št. 21.   

Focus, pripomba št. 27 

 

Stališče IJS CEU: Pripomba je zavajajoča, saj Predlog NEP že vključuje v pripombi 

predlagane ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti v javnem sektorju, kot je to 

jasno razvidno v podprogramu Učinkovita raba energije. Navajamo ključne ukrepe: sveženj 

spodbud za znižanje stroškov za energijo v javnem sektorju (URE01), sistem za zagotavljanje 

kakovosti priprave in izvedbe ukrepov (URE02), spodbude za razvoj novih finančnih 

mehanizmov (URE03) (Predlog NEP str. 36 in 37), ukrepi za povezovanje akterjev (URE09), 

ter v podprogramu energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje idr..  

Obvezno energetsko knjigovodstvo je za organizacije javnega sektorja obvezno že po 

veljavnem Energetskem zakonu, NEP pa načrtuje nadaljnje ukrepe upravljanja z energijo v 

javnem sektorju. 

Focus, pripomba št. 28 

 

Stališče IJS CEU: Pripomba je zavajajoča, predlog NEP že vključuje predlagano. NEP te 

prednosti URE prepoznava in navaja. 

Focus, pripomba št. 29 
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Stališče IJS CEU: NEP načrtuje vrsto ukrepov na tem področju, glej podprograme, zlasti 

Davki in regulirane cene ter poglavje Financiranje. Med novimi viri so upoštevani tudi viri, 

ki jih predlagate vi, razen proračunskih virov sredstev zbranih z davki. Poleg teh pa, kot ste 

lahko prebrali v NEP, bodo za spodbujanju URE in OVE namenjena tudi sredstva iz novih, 

dodatnih virov financiranja – novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz 

obnovljivih virov energije ter sredstva EU skladov v finančni perspektivi 2014-2020.  

Subvencioniranje prehoda na ogrevanje, ki ni na električno energijo, po naši oceni ni 

smiselno, NEP usmerja neposredne nepovratne finančne spodbude izključno v ogrevanje na 

obnovljive vire energije in za SPTE z visokim izkoristkom in nizkimi izpusti TGP, daljinsko 

ogrevanje, ki koristi tovrstne vire in na izkoriščanje odpadne toplote.  

NEP načrtuje tudi aktivnosti za spodbujanje pogodbenega znižanja stroškov za energijo oz. 

širše spodbujanje storitev učinkovite rabe energije. Podrobneje so aktivnosti opredeljene v 

noveli Akcijskega načrta za učinkovito rabo energije 2011-2016. 

Osnutek NEP predlaga davčne olajšave za energetske sanacije stavb v okviru uvedbe 

morebitnega novega davka na nepremičnine.  

Focus, pripomba št. 30 

 

Stališče IJS CEU: Osnutek NEP že vključuje predlagano in nabora tehničnih ukrepov za 

učinkovito rabo ne omejuje.  

NEP obravnava energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje v podprogramu Prostorsko 

načrtovanje, str. 130-133, z ukrepi za spodbujanje trajnostne graditve v celotnem 

življenjskem krogu stavbe ali naselja in sicer s spremembami in dopolnitvam pravnih aktov. 

NEP v svežnju ukrepov za znižanje stroškov za energijo v javnem sektorju in energetsko 

učinkovitost vseh gospodarskih javnih služb, poleg javne razsvetljave še energetsko 

učinkovitost pri oskrbi z vodo in drugih lokalnih gospodarskih javnih službah (glej 

podprogram Učinkovita raba energije, URE01, str. 36-37, str. 34 in 37). Ukrepi za izboljšanje 

učinkovite rabe energije pri prenosu in distribuciji električne energije so obravnavani v dveh 

podprogramih Prenos električne energije in Omrežja za distribucijo električne energije (glej 

str. 79 in 86). Kot sami navajate, so ukrepi na področju prometa v NEP-u vključeni v 

poglavju Raba energije v prometu. 
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Focus, pripomba št. 31 

 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP že vključuje predlagano. Upravljanje s porabo energije je v 

Predlogu NEP opredeljeno kot ključni ukrep za spodbujanje učinkovite rabe energije v 

gospodarstvu (URE04). Načrtovani so tudi ukrepi za spodbujanje upravljanja z energijo v 

javnem sektorju (URE01). So tudi sestavni del programov, ki jih izvajajo dobavitelji energije, 

skladno s predpisi (URE07).  

Focus, pripomba št. 32 

 

 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP že vključuje predlagano. NEP predlaga razvoj trga 

energetskih storitev, spodbujanje te ponudbe je predvideno s strani Eko sklada - nov sklad 

ni potreben - in v okviru programov dobaviteljev energije. Funkcije regionalnih stičišč za 

povezovanje akterjev in promocijo URE, OVE in posameznih instrumentov opravljajo 

lokalne energetske agencije in bodo imele v prihodnje še večjo vlogo. NEP se osredotoča na 

eno od glavnih ovir pri razvoju energetskih storitev, posebej storitev učinkovite rabe 

energije – zahtevno pripravo projektov – in predvideva vrsto ukrepov, ki bodo omogočili 

pripravo projektov za tovrstno financiranje in za zagotavljanje kakovosti njihove izvedbe str. 

36, 37 in 398. Ukrepi za spodbujanje energetskih storitev so podrobneje predlagani v noveli 

Akcijskega načrta za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016. 

Focus, pripomba št. 33 

 

Stališče IJS CEU: Glej podprogram učinkovita raba energije str. 38. Med predlaganimi 

ukrepi URE za večjo konkurenčnost gospodarstva (URE04), kjer bodo ključni: uvajanje 

sistemov za upravljanje z energijo, sporazumi med industrijo in državo ter shema spodbud 

za mala in srednja podjetja. 
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Focus, pripomba št. 34 

 

Stališče IJS CEU: Minimalni standardi za naprave se uveljavljajo neposredno na ravni EU. 

Energetska izkaznica se uveljavlja na nacionalni ravni, sistem je vzpostavljen in se izvaja.  

Uredba o zelenem javnem naročanju je v pripravi, skladno z Direktivo 2006/32/ES in 

Akcijskim načrtom za energetsko učinkovitost pa bodo v okviru ZeJN uveljavljeni tudi 

ukrepi učinkovite rabe energije. Ti ukrepi bodo osredotočeni na vse relevantne kategorije, 

pri stavbah ne le na graditev objektov, kot predlagate, temveč tudi na njihove prenove, 

vzdrževanje in najem stavb. V AN URE je načrtovana uporaba strožjih minimalnih 

standardov za energetsko učinkovitost za javni sektor kot v drugih stavbah, v okviru ZeJN 

pa se naj spodbuja predvsem tiste ukrepe URE, ki jih predpisi ne urejajo, torej zlasti redno 

vzdrževanje in investicijsko vzdrževanje manjšega obsega. Ostala javna naročila na področju 

graditve objektov pa bodo regulirana preko strožjih minimalnih standardov za energetsko 

učinkovitost za javni sektor kot za druge sektorje. 

Aktivnosti za spodbujanje URE v javnem in v drugih sektorjih so opredeljene v NEP in 

vključujejo vse ukrepe, ki jih navajate, naloge so opredeljene bolj konkretno kot v vašem 

predlogu, saj so opredeljeni tudi odgovorni nosilci in roki za izvedbo. NEP načrtuje uvedbo 

sistema upravljanja z energijo v vsa ministrstva do leta 2014, v mestne občine do leta 2015 in 

v vse občine do leta 2020. 

Predvidena je ustanovitev tehnične pisarne v okviru organa, pristojnega za upravljanje z 

nepremičninami v državni lasti (Javnega sklada za upravljanje nepremičnin) za vzpostavitev 

sistema upravljanja z energijo in energetska sanacija objektov. Načrtovane naloge pisarne 

bodo: 

 uvedba sistema upravljanja z energijo (po vzoru SIST EN 16001:2009 in v tem okviru 

energetsko knjigovodstvo, letni cilji in načrti ukrepov); 
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 izvedba ukrepov energetske sanacije v okviru letnih načrtov investicij;  

 izvajanje ukrepov pogodbenega znižanja stroškov za energijo, kot ene od možnosti 

za izvedbo energetske sanacije; 

 projekt uvajanja pametnih števcev v stavbe javne uprave; 

 vzpostavitev sistema za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe projektov 

energetske sanacije; 

 zagotavljanje stalne tehnične pomoči pri pripravi investicijske dokumentacije: 

projektnih nalogah za projektno gradbeno dokumentacijo projektov za izvedbo, 

revizij projektne dokumentacije; nadzor projektov, ki koristijo javna sredstva za 

energetsko prenovo stavb;  

 usposabljanje za učinkovito upravljanje z energijo in izvedbo investicij v URE v 

javnem sektorju; 

 spremljanje izvajanja in vzpostavitev centralnega registra za energetsko 

knjigovodstvo; 

 vodenje demonstracijskih projektov za uveljavljanje novih finančnih mehanizmov in 

tehnologij; 

 sodelovanje pri pripravi aktov v zvezi z navedenimi ukrepi.  

Za vprašanja energetsko intenzivnih dejavnosti in podjetij ter njihovega postopnega 

prestrukturiranja glej odgovor na pripombo št. 8. 

NEP vključuje shemo pomoči za ranljive skupine prebivalstva (str. 38). 

Focus, pripomba št. 35 

 

Stališče IJS CEU: Ukrepi ozaveščanja in informiranja so opredeljeni v posameznih sklopih 

ukrepov NEP (str. 35 do 42) in podrobneje v predlogu Akcijskem načrtu za energetsko 

učinkovitost. 

Focus, pripomba št. 36 
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Stališče IJS CEU: glej odgovor pod št. 11. 

Focus, pripomba št. 37 

 

Stališče IJS CEU: Cilj NEP je povečanje deleža OVE za 5 odstotnih točk v obdobju 2020 do 

2030. Za električno energijo je postavljen bistveno bolj ambiciozen cilj 53-odstoten delež do 

leta 2030, ta delež se v obdobju 2020 - 2030 poveča za 13 odstotnih točk. Delež toplote iz OVE 

se v istem obdobju poveča za 4 odstotne točke, v prometu pa se ne spremeni. Možnosti za 

dodatno izkoriščanje OVE v prometu so omejene oz. so vštete že v deležu povečanja OVE za 

proizvodnjo električne energije in jih ne prikažemo še enkrat v prometu. Po projekcijah NEP 

se kurilno olje v gospodinjstvih praktično ne bo uporabljalo po letu 2020, tako da bodo 

učinki v obdobju po letu 2020 majhni. NEP načrtuje povečanje deleža stavb oz. ogrevanih 

površin v stavbah s toploto iz OVE tudi po letu 2020, vendar se bo raba OVE v stavbah z leti 

zmanjševala zaradi vse boljših lastnosti stavb, večjih izkoristkov ogrevalnih sistemov. Danes 

se npr. lesna biomasa v gospodinjstvih izkorišča z relativno nizkimi izkoristki, z višjimi 

izkoristki naprav in sanacijo stavb se bo z isto količino lesnih goriv ogrelo bistveno več 

stanovanjske površine. Pri sedanjem stanju tehnologij so omejene tudi možnosti izkoriščanja 

OVE za proizvodnjo visoko temperaturne toplote v industriji. V kolikor bo do leta 2030 že 

na voljo druga generacija biogoriv bo možno povečati delež OVE za proizvodnjo 

visokotemperaturne toplote v industriji in s tem nadomestiti rabo zemeljskega plina v tem 

segmentu, vendar je ta razvoj še negotov in bo odvisen od tehnološkega razvoja v svetu. Pri 

proizvodnji električne energije so omejeni tudi okoljsko sprejemljivi potenciali za 

proizvodnjo električne energije iz vodne in vetrne energije. Znatne so tudi omejitve 
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pridelave biogoriv (trajnostno gozdarjenje, prednost drugim namenom uporabe lesa, 

prednosti prehranski varnosti pri uporabi kmetijskih površin).  

Do leta 2030 se še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije v večjem obsegu (vključene je 

za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn oz. 914 MWe), dokler ne 

bodo ekonomsko bolj dostopne tudi tehnologije za shranjevanje energije za premagovanje 

sezonskih nihanj ponudbe in povpraševanja, ki bodo omogočile izkoriščanje OVE v polnem 

obsegu.  

Tabela 7. Proizvodnja električne energije iz OVE in delež v bruto rabi električne energije leta 2030 ter rast v 

obdobju od leta 2008 do 2030 

 Proizvodnja 
2030 

[GWh] 

Rast 
2008-2030 

[%] 

Delež v bruto rabi el. en.  
2030 
[%] 

HE (velike) 5620 +58% 34,3% 

mHE 684 +50% 4,2% 

Vetrne elektrarne 753 ∞ 4,5% 

Sončna elektrarne 914 +390% 5,6% 

Drugi viri  857 +150% 5,2% 

Focus, pripomba št. 38 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovore na pripombe št. 1, 7 do 10. 

Focus, pripomba št. 39 

 

Stališče SIPPO: Investitor je neuspešen pri umeščanju naprav za rabo obnovljivih virov 

energije v prostor, če je pri tem kršil predpisano proceduro pri pridobivanju soglasij in 

dovoljenj, v kar se prišteva tudi posvetovanje z javnostjo. Za namen kakovostnejšega 

umeščanja v prostor večjih naprav za rabo obnovljivih virov v skladu z usmeritvami iz 

Okoljskega poročila, bi bilo vsekakor dobrodošlo, da bi se v pomoč posameznim 

investitorjem država aktivneje vključila v postopke prostorskega načrtovanja predvsem na 

samem začetku in s tem pripomogla, da bi se dorekla in uveljavila sprejemljiva okoljska 

izhodišča umeščanja OVE v prostor. 

Stališče MG: Uveljavljale se bodo evropske smernice in s tega področja. Uredba o energetski 

infrastrukturi skupnega pomena EU se bo uporabila za umeščanje energetske infrastrukture 

OEV v prostor. Uveden bo tudi mehanizem rezervacije območij za energetsko infrastrukturo 

OVE. 
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Focus, pripomba št. 40 

 

Stališče IJS CEU: NEP ne zastavlja ciljev na področju posameznih vrst energije, ocenjuje pa 

pričakovani odziv akterjev in dimenzionira sredstva za spodbujanje OVE. V projekciji NEP 

je predvideno povečanja zmogljivosti sončnih elektrarn na 914 MW do leta 2030 (glej tudi 

odgovor pod št. 35). V kolikor bo z razpoložljivimi sredstvi možno spodbuditi večjo 

proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, bodo projekcije NEP presežene, kar bo 

pozitivno vplivalo na okoljske kazalce. Na Češkem se je shema spodbujanja sončne energije 

zaradi navedene prehitre rasti zlomila in ne spodbujajo novih elektrarn, podobno se je 

zgodilo v Italiji in Španiji, zato je nujno uravnotežiti sredstva za spodbujanje sončne energije 

s spodbujanjem drugih obnovljivih virov energije in učinkovite rabe energije. Ključno bo 

tudi spodbujanje postavitve sončnih elektrarn na področja, ki so s stališča razvoja omrežij 

najprimernejša (na območja rabe električne energije). 

Focus, pripomba št. 41 

 

Stališče IJS CEU: Kar predlagate, je že predvideno v NEP. Finančna sredstva so opredeljena 

za celotno obdobje do leta 2030, medtem ko je letna dinamika financiranja NEP prikazana le 

do leta 2020. Poleg zagotovljenih virov financiranja so načrtovani dodatni novi viri 

financiranja za ukrepe URE in OVE iz sredstev kohezijske politike EU v finančni perspektivi 

2014 do 2020, podnebnega sklada oz. prihodkov iz avkcij v okviru evropske sheme za 

trgovanje z emisijskimi kuponi ter novega dodatka za spodbujanje proizvodnje toplote iz 

obnovljivih virov energije. Dokument bo dopolnjen z dinamiko financiranja NEP za obdobje 

od 2021 do 2030. 

Focus, pripomba št. 42 

 

 

Stališče SIPPO: NEP niti Okoljsko poročilo za NEP podrobneje ne urejata oziroma 

načrtujeta ukrepe termične obdelave odpadkov, pač pa v zvezi s tem povzemata zaključke 

Operativnega programa ravnanja s komunalnimi odpadki ter pogoje in okoljske zahteve iz 
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okoljskega poročila tega operativnega programa (javna obravnava tega operativnega 

programa ravnanja z odpadki se je nedavno zaključila). Operativni program ravnanja s 

komunalnimi odpadki je termično obdelavo odpadkov uvrstil v skladu s hierarhijo 

postopkov obdelave odpadkov in je izdelan povsem v skladu s cilji iz nove krovne direktive 

o odpadkih (2008/98/ES). NEP ne predvideva posebnih spodbud za izkoriščanje odpadkov v 

energetske namene, spodbude za energetsko izkoriščanje so omejene na delež odpadkov, ki 

se uvrstijo med obnovljive vire energije. 

Focus, pripomba št. 43 

 

Stališče IJS CEU: Pripomba je upravičena. Podprogram je napisan konsistentno s scenarijem 

JE INT. V kolikor bo predlagan drug scenarij, bo podprogram ustrezno korigiran. 

Focus, pripomba št. 44 

 

Stališče IJS CEU: Izraženo stališče bo povzeto v poročilu o javni obravnavi NEP.  

Focus, pripomba št. 45 

 

Stališče IJS CEU: Podrobne predpostavke, na katerih temelji ocena stroškov, je 

predstavljena v dokumentih Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 in Dopolnitvi 

strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja energetike ob zapiranju 

Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz domačega premoga do leta 

2027. Projekti bodo tržni in odplačani iz prihodkov od prodaje električne energije. Javna 

sredstva niso predvidena. Podrobne ocene za posamezne projekte so predmet investicijskih 

študij, projekti so v različnih fazah izvedbe oz. priprave.  

Stališče MG:  Prednostni projekti - izgradnja HE je upravičena do podpore za 

proizvodnjo električne energije po uveljavljeni podporni shemi, ki omogoča, da se jo 

uporabi tudi za velike HE, v kolikor bi bilo to potrebno. Podporna shema je 
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namenjena tudi spodbujanju proizvodnje električne energije v velikih enota SPTE, v 

kolikor bi to bilo potrebno. Podporna shema je namenjena tudi spodbujanju 

proizvodnje električne energije v velikih enota SPTE, v kolikor bi to bilo potrebno. 

Izgradnja vodne, državne in lokalne infrastrukture povezane z izgradnjo HE Brežice in HE 

Mokrice se bo financirala iz podnebnega sklada, skladno z Zakonom o pogojih koncesije za 

izkoriščanje energetskega potenciala Spodnje Save (Ur. l. št.  87/2011). Predvidoma bo 

soroden mehanizem uveljavljen za financiranje vodne, državne in lokalne infrastrukture ob 

izgradnji HE na Srednji Savi. 

Za izgradnjo objektov iz podprograma NEP Proizvodnja električne energije bo potrebno 

zagotoviti zasebni kapital.  V kolikor se projekti ne bi izvajali v obsegu, ki bi zagotavlja 

zanesljivost oskrbe z električno energijo v državi, NEP predvideva možnost, da se aktivira 

uveljavitev mehanizma mednarodnih razpisov za nove proizvodne zmogljivosti, kot jo 

dopušča direktiva 2005/89/ES, a le v primeru zamika izvedbe projektov NEP v tolikšnem 

obsegu, da bi ogrozilo oskrbo z električno energijo. Mehanizem bi se financiral z uvedbo 

novega prispevka za zagotavljanje zmogljivosti za proizvodnjo električne energije. 

Glede na investicijske zmožnosti slovenskih energetskih podjetij, bo izgradnja JEK2 

izvedljiva izključno, v kolikor bo financirana iz zasebnih virov sredstev.  

Za nove proizvodne objekte, ki so na trgu, niso predvidena državna poroštva.  

Focus, pripomba št. 46 

 

Stališče IJS CEU: Pametna omrežja so obravnava v poglavju Omrežje za distribucijo 

električne energije, uporabljen je termin »aktivna omrežja«, kot se uveljavlja v Sloveniji, 

namesto »pametna omrežja«.  

Focus, pripomba št. 47 

 

Stališče SIPPO: Okoljsko poročilo posebno pozornost posveča zdravstvenim vidikom 

izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnemu sevanju, ki ga povzročajo 

elektroenergetske naprave in objekti. V okoljskem poročilu so podane tudi usmeritve 

umeščanja daljnovodov v prostor, predvsem če je njihov potek načrtovan na poselitvenih 

območjih. Na podlagi pripomb iz javne obravnave bodo poleg usmeritev za podzemno 

kabliranje na območjih poselitve dodane kot priporočeno izvajanje ukrepov zmanjšanja 
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izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnemu sevanja tudi druge tehnične rešitve, ki to 

izpostavljenost prebivalstva zadovoljivo zmanjšujejo.  

Stališče IJS CEU: Osnutek predloga NEP zato vključuje ukrep za ureditev tega področja s 

pripravo Uredbe o kriterijih za uporabo podzemnih elektroenergetskih povezav v Republiki Sloveniji, 

ki bo opredelila jasne in uravnotežene kriterije za uporabo podzemnih elektroenergetskih 

povezav in drugih potrebnih pravnih podlag23, z naslednjim izhodiščem: uredba naj za 110 

kV nivo določi jasne kriterije, za višje napetostne nivoje pa naj se omrežje praviloma ne 

kablira, se pa pri njihovem umeščanju upošteva prostorske možnosti in omejitve. Tekst NEP 

bo dopolnjen z usmeritvami iz SPRS.  

Focus, pripomba št. 48 

 

Stališče IJS CEU: Raziskave so namenjene evidentiranju naravnih bogastev. 

Focus, pripomba št. 49 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor pod št. 18. 

Focus, pripomba št. 50 

 

Stališče IJS CEU: Evropska strategija prehoda na gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 

do 2050 temelji na zajemu in skladiščenju ogljika. NEP načrtuje raziskovalne dejavnosti za 

sledenje razvoju znanja v svetu na tem področju. 

                                                      

23
  Uredba je nujna za določanje obsega uporabe podzemnih elektroenergetskih povezav v Sloveniji na podlagi stanja okolja, 

vplivov elektroenergetskega omrežja na okolje, omejitev pri rabi zemljišč, finančnih zmožnosti in zainteresiranosti 

uporabnikov prostora.  
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Focus, pripomba št. 51 

 

Stališče IJS CEU: S pripombo se strinjamo in bo umaknjeno.  

Focus, pripomba št. 52 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor pod št.1. 

Focus, pripomba št. 53 

 

Stališče IJS CEU: Stališče bo povzeto v Poročilu o javni obravnavi NEP. 

Focus, pripomba št. 54 

 

Stališče IJS CEU: Strategija NEP vključuje uvajanje načela onesnaževalec plača. Podprogram 

»Davki in regulirane cene« podpira uresničevanje zastavljenih strateških ciljev in usmeritev. 

Ključna usmeritev podprograma je uvedba novih ali preoblikovanje obstoječih davkov (kot 

so npr. davek na nepremičnine v pripravi, davki na energijo: trošarina in okoljska dajatev za 

onesnaževanje zraka z emisijo CO2 v povezavi s prostovoljnimi sporazumi za gospodarstvo, 
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davek in druge takse na motorna vozila ter davčne olajšave, pospešena amortizacija, davčne 

olajšave za raziskave in razvoj), tako da bodo pri oblikovanju teh davkov – upoštevane 

višine obdavčitve in olajšav. Usmeritev jasno navede, da se pri oblikovanju davkov kot 

kriteriji upoštevani raba virov in obremenjevanje okolja. Pripomba bo upoštevana tako, da 

bo to načelo še bolj jasno izraženo. 

Focus, pripomba št. 55 

 

Stališče IJS CEU: V Predlogu NEP je jasno izpostavljena pomembnost vključevanja zunanjih 

stroškov v ceno energije. Podprogram »Davki in regulirane cene« postavlja na prvo mesto med 

zastavljenimi cilji vključevanje zunanjih stroškov v ceno energije z davki na energijo. 

Pripomba bo upoštevana tako, da bo jasno izraženo, da se zunanje stroške v ceno energije 

vključuje čim prej in da se s tem obremeni tako fosilna goriva kot tudi jedrsko energijo. 

Focus, pripomba št. 56 

 

Stališče IJS CEU: Zagotavljanje finančnih virov, spodbud in subvencij je opredeljeno v 

podprogramu »Učinkovita raba energije«. Za davčne olajšave in spodbujanje energetskih 

storitev glej pripombo št. 28. Usklajenost delovanja bo poudarjena v novem poglavju NEP: 

»Organiziranost za izvajanje«. 

Focus, pripomba št. 57 

 

Stališče IJS CEU: Bo vključeno. 

Focus, pripomba št. 58 

 

Stališče IJS CEU: Bo upoštevano. 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

86 

 

Focus, pripomba št. 59 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombe št. 1-5. 

Focus, pripomba št. 60 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombo št. 25. Vaša ugotovitev je točna.  

Focus, pripomba št. 61 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovora na pripombi 39 in 42. 

Focus, pripomba št. 62

 

Stališče SIPPO: V NEP in v Okoljskem poročilu za NEP so praviloma podrobneje obdelani 

vsi tisti energetski ukrepi, za katere je v skladu s predpisi na področju varstva okolja treba 

izdelati poročilo o vplivih na okolje in pridobiti okoljevarstveno soglasje za poseg v okolje. 

Tako je v NEP izdelan nabor tistih konkretnih projektov, za katere je v naslednjih fazah 

prostorskega umeščanja predvidena oziroma predpisana celovita presoja vplivov na okolje 

prostorskega načrta ter pridobitev okoljevarstvenega soglasja k gradbenemu dovoljenju. Za 

vse druge energetske ukrepe, za katere glede na velikost vpliva na okolje pridobitev 

okoljevarstvenega soglasja ni zahtevana, pa se smatra, da so obstoječi predpisani okoljski in 

drugi tehnični normativi povsem zadostni za okolje sprejemljivo umeščanje v prostor. Po 

drugi strani pa so v Okoljskem poročilu za nekatere vrste ukrepov (na primer za izkoriščanje 
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geotermalne energije) opredeljena priporočila tudi za bolj podrobno normativno ureditev 

rabe naprav za izkoriščanje obnovljivih virov. 

Stališče IJS CEU: V NEP so med drugim načrtovani naslednji ukrepi, ki bodo izboljšali 

umeščanje energetskih objektov v prostor: 

 Ministrstvo za gospodarstvo bo preko javnega naročila izbralo strokovno 

organizacijo, ki bo v imenu in za račun države Slovenije pristopila k pripravi 

strokovnih podlag za pripravo državnih prostorskih načrtov za umestitev vetrnih 

elektrarn v prostor in za katere investitor še ni znan. Po izdelavi in sprejetju 

ustreznih podlag bo Ministrstvo za okolje in prostor pričelo v imenu države Slovenije 

voditi postopke umeščanja v prostor. Po sprejetju uredbe o državnem prostorskem 

načrtu bo država oddala takšne energetske lokacije, vložek države pa bo ali odplačan 

ali pa bo država participirala na lastništvu projekta in ga kasneje odprodala. 

 raziskave in klasifikacija lokacij za izkoriščanje OVE glede na prostorsko, okoljsko 

sprejemljivost in potrebno prilagajanje na podnebne spremembe vključno s pripravo 

geografskih kart. 

Glej NEP tudi podprogram Prostorsko načrtovanje za druge ukrepe. 

Focus, pripomba št. 63 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovore na pripombe št. 1, 7-10 ter 25. 

Focus, pripomba št. 64 

 

Stališče IJS CEU: Proizvodnja električne energije se na prostem trgu EU optimira glede na 

tržne cene energije. Doseženi učinki (večji tehnični izkoristek in s tem večja tudi okoljska 

učinkovitost posameznih proizvodnih enot) so vidni na ravni EU in ne na ravni države. 
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Focus, pripomba št. 65 

 

Stališče SIPPO: V Okoljskem poročilu je vpliv na zdravje ljudi zaradi izvajanja energetskih 

ukrepov v celoti zajeto, in sicer: 

 vpliv onesnaževal na zdravje pri vplivu emisije snovi v zrak in emisije snovi v 

vode; 

 vpliv ionizirajočega sevanja na zdravje pri vplivu jedrske energije na zdravje, in 

 vpliv elektromagnetnega sevanja na zdravje pri vplivu prenosnih in 

distribucijskih elektro omrežij na zdravje.  

V Okoljskem poročilu so vplivi na zdravje zaradi emisije onesnaževal tudi vrednoteni, in 

sicer za vsako vrsto onesnaževala posebej. S tako imenovanim denarnim vrednotenjem je za 

vpliv vsakega onesnaževala posebej ovrednotena škoda, katere obseg je ocenjen prav iz 

podatkov o škodljivosti vplivov onesnaževala na zdravje ljudi. Pri nekaterih onesnaževalih 

pa je k škodi, ki je povzročena ljudem zaradi vplivov na njihovo zdravje, prišteta tudi škoda, 

ki je povzročena rastlinju in posledično živalskim vrstam. 

Pri ocenjevanju scenarijev NEP je škoda, ki jo povzroča emisija onesnaževal zdravju ljudi in 

okolju v širšem smislu , ključnega pomena tako, da so potrjeni rezultati o vplivu 

onesnaževal na zdravje ljudi v celoti vključeni v izbor okolju najbolj sprejemljive energetske 

politike. 

Focus, pripomba št. 66 

 

Stališče SIPPO: Vplivi na zdravje so v okoljskem poročilu vrednoteni za vse emisije, ki 

nastajajo pri obratovanju energetskih naprav v Sloveniji, razen za vpliv na zdravje zaradi 

emisije ionizirajočega sevanja pri rabi jedrskega goriva, kjer so upoštevane emisije tega 

sevanja v celotni življenjski dobi jedrskega goriva, torej od pridobivanja urana do razgradnje 

goriva.  

Stališče IJS CEU: Za uvozno odvisnost glej odgovor na pripombo št. 33.  
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Focus, pripomba št. 67 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovore na pripombe št. 1-5. 

Focus, pripomba št. 68 

 

Stališče IJS CEU: Stališče bo povzeto v Poročilu o javni obravnavi NEP. Za cilje kažipota EU 

glej odgovore na pripombe št 1.-5. 

Focus, pripomba št. 69 

 

Stališče IJS CEU: Glej odgovore do 1-5. 
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Focus, pripomba št. 70 

 

Stališče IJS CEU: Izraženo je stališče, ki bo povzeto v Poročilu o javni obravnavi NEP. 
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GREENPEACE 

GREENPEACE, pripomba št. 1 

Nacionalni energetski program je dokument strateškega pomena za razvoj Slovenije v 

prihodnosti. Njegovo težo potrjuje dejstvo, da različni scenariji v njem predvidevajo 

investicije v vrednosti med 25 in 29 milijard evrov v naslednjih dveh desetletjih. V 

Greenpeaceu se zavzemamo, da bodo te investicije usmerjene na pot trajnostnega razvoja 

Slovenije. Takšna pot pomeni opuščanje virov, ki onesnažujejo okolje ter uveljavljanje tistih 

tehnologij in ukrepov, ki zmanjšujejo negativni vpliv na okolje. S preudarnim izboljševanjem 

energetske učinkovitosti in uvajanjem obnovljivih virov energije lahko Slovenija preide na 

energetski sistem, ki bo v celoti temeljil na obnovljivih virih energije. Skladno z 

mednarodnimi in domačimi zavezami države, da bo zmanjšala izpuste za 80-95% do leta 

2050 (EK, jan. 2011) in načrtom Komisije za preoblikovanje Evropske unije v konkurenčno 

nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050, ki predvideva zmanjšanje emisij iz sektorja 

električne energije za 93 do –99 % (EK, mar. 2011), bo potrebno tudi v Sloveniji zmanjšati 

emisije iz energetike. Najboljša pot za zmanjšanje emisij je uvajanje energetskega sistema, ki 

temelji na URE, OVE in aktivnih omrežjih, stabilnost energetskega sistema pa v prehodnem 

obdobju zagotavljajo manjše plinske enote (Greenpeace, jun. 2010). 

Stališče IJS CEU: V NEP-u je trajnostnim energetskim opcijam: učinkoviti rabi energije, 

obnovljivim virom energije in razvoju lokalne energetike dana osrednja pozornost na 

strateški in na izvedbeni ravni. 

Trajnostne energetske rešitve imajo v NEP vodilno vlogo: 

 osnutek NEP predlaga kot prioritetna področja razvoja energetike: učinkovito rabo 

energije, obnovljive vire energije in razvoj distribucijskih omrežij vključno s 

pametnimi omrežji; 

 učinkovita raba energije (URE) je v NEP prepoznana kot najpomembnejše področje 

ukrepanja glede ekonomskih koristi: ukrepi so donosni za investitorja in prispevajo k 

izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva in družbe; 

 javnofinančna sredstva za spodbujanje ukrepov NEP so usmerjena izključno v 

trajnostne energetske rešitve: URE, OVE; soproizvodnjo toplote in električne energije 

in lokalno oskrbo z energijo. V obdobju 2010 do 2030 je načrtovanih za 4 mrd EUR 

javnofinančnih spodbud v ta namen. Popolnoma drugačna usmeritev NEP je 

predlagana pri financiranju konvencionalnih rešitev pri oskrbi z energijo 

(proizvodnje električne energije iz fosilnih virov in jedrske energije, prenosa in 

distribucije električne energije in zemeljskega plina), kjer spodbud iz javnofinančnih 

sredstev ni, investicije se bodo pokrile izključno s prihodki na trgu z energijo; 

 kot posledica predlaganih ukrepov NEP (finančnih, zakonodajnih in drugih) 

pričakujemo naslednje učinke: investicije v trajnostne energetske rešitve do leta 2050 

bodo znašale 14,3 mrd EUR (URE, razpršena proizvodnja iz OVE in SPTE ter lokalna 

oskrba z energijo), nadaljnji razvoj omrežij za distribucijo električne energije 4,9 mrd 
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EUR in velike HE in velike enote SPTE z visokim izkoristkom 1,5 mrd EUR24. po 

predlogu NEP bodo v prihodnjih 20 letih zato izrazito prevladovale investicije v URE 

in OVE. Do leta 2020 ocenjujemo, da bo učinek predlagane energetske politike za 

petkrat večji v investicijah URE in OVE kot izkoriščanje fosilnih virov energije; 

 NEP predlaga vrsto drugih spodbud za URE in OVE, ki so komplementarne 

finančnim spodbudam. Predlagani ukrepi so operativni ukrepi. Opredeljene so 

naloge državnih institucij in nosilci ter roki in viri za izvedbo. Nadaljnje izvedbene 

aktivnosti so opredeljene v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in v 

Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije 2008 do 2016, novela Akcijskega načrta 

za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 pa je v postopku sprejema. 

Navajate, da Kažipot EU v nizkoogljično gospodarstvo do leta 2050 predvideva znatno 

zmanjšanje emisij TGP v sektorju energetike. Iz sklepov Sveta EU je jasno razviden status 

navedenega dokumenta, ki je osnova za razpravo in pripravo za bolj informirano odločanje 

o zaostrenih nacionalnih ciljih in o ciljih EU, ko bo to potrebno. Jasno je potrebno poudariti, 

da so v dokumentu predstavljene možnosti za zmanjšanje emisij TGP za energetiko in za 

industrijo izračunane s predpostavko, da se bo tehnologija zajema in shranjevanja ogljika od 

leta 2025 postopno komercializirala in da bo pod konkurenčnimi pogoji dostopna od leta 

2035 tudi za rabo v industrijskih napravah. Z enako predpostavko bi lahko tudi v predlogu 

NEP dosegli primerljivo zmanjšanje emisij TGP kot v navedenem Načrtu EU za prehod na 

konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050. 

 

GREENPEACE, pripomba št. 2 

1 Ni scenarija opuščanja jedrske energije po letu 2023 

NEP je dokument, ki nudi strokovne podlage za odločanje. Raziskati mora različne opcije, da 

imajo odločevalci izbiro. Med predstavljenimi scenariji v NEP-u pogrešamo scenarij, ki bi 

predvidel opuščanje rabe jedrske energije po preteku življenjske dobe jedrske elektrarne 

Krško. Starajoča elektrarna nosi tveganja za zaplete predvsem zaradi staranja materialov, ki 

jih ni mogoče zamenjevati (GPI, 2005), kar lahko privede do resne jedrske nesreče. V 

odločitvi za tveganje podaljšanja JEK po letu 2023 je potrebno ustrezno ovrednotiti vse 

razpoložljive alternative tej odločitvi. Z ustreznim spodbujanjem URE in OVE lahko 

dosežemo dovolj veliko proizvodnjo energije iz obnovljivih virov, da energija iz JEK-a ne bi 

bila več potrebna. NEP bi moral to možnost preveriti in se do nje opredeliti. Ker NEP ne 

ponuja strokovne podlage za opuščanje jedrske energije do leta 2030, se lahko zdi, da 

opuščanje tega vira ni možno. To pa je v nasprotju z dejstvi. Dober primer za to je Nemčija in 

njena odločitev za opustitev jedrske energije do leta 2022. 

                                                      

24  Višina navedenih investicij je enaka v vseh analiziranih scenarijih NEP. V scenariju OSN INT 
predstavljajo investicije v trajnostne energetske rešitve 57%, v distribucijsko omrežje 19% in v velike 
HE in SPTE 6% skupne višine investicij v tem scenariju. 
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Stališče IJS CEU: Možni scenariji razvoja, ki so bili obravnavani v NEP, so: 

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja premoga leta 2027 in jedrske energije leta 2043 

(DOD_PLIN); 

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja premoga za proizvodnjo električne energije okrog 

leta 2027 in dolgoročnim izkoriščanjem jedrske energije (DOD_JE);  

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja jedrske energije po letu 2043 in uporabe premoga 

okrog leta 2050 (OSN_INT, PLIN_INT); 

 razvoj s prenehanjem rabe premoga okrog leta 2050 in dolgoročnim izkoriščanjem 

jedrske energije (JE_INT). 

Pri pripravi NEP smo ocenili, da za bolj zgodnje prenehanje izkoriščanja jedrske energije ni 

strateških razlogov. V kolikor bi nastopili varnostni razlogi za prenehanje obratovanja 

obstoječe jedrske elektrarne, bi z obratovanjem prenehala takoj, ko bi bilo to potrebno, in to 

ne glede na dolgoročno strategijo, ki bo izbrana v NEP.  

Odločitev glede prihodnjih ukrepov na strani rabe in oskrbe z energijo je podprta z analizo 

strategij na področju trajnostnih energetskih opcij in scenarijev oskrbe z električno energijo. 

Predlog NEP temelji na strategiji intenzivnega spodbujanja trajnostne energetike (učinkovite 

rabe energije, razpršene proizvodnje energije iz obnovljivih virov energije, soproizvodnje 

toplote in električne energije z visokim izkoristkom in lokalne oskrbe z energijo). V NEP 

predlagani ukrepi bodo predvidoma spodbudili naslednje učinke (v vseh obravnavanih 

scenarijih, ki temeljijo na predlagani intenzivni strategiji trajnostne energetike): 

 2,1 TWh prihrankov električne energije glede na scenarij brez dodatnih politik in 

ukrepov; 

 dodatnih 4,6 TWh razpršene proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 

energije ali soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom 

(2.900 MW);  

 dodatnih 2,6 TWh električne energije proizvedene v velikih hidroelektrarnah (560 

MW);  

 0,9 TWh električne energije v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom (okoli 280 

MW).  

V NEP je vključen znaten del potenciala URE in OVE. Del tehničnega in ekonomskega 

potenciala za izkoriščanje OVE v predlog NEP ni bil vključen iz okoljskih razlogov (v NEP 

niso vključene nove hidroelektrarne na porečju Soče, del verige hidro potenciala na reki 

Muri in nobena potencialna lokacija za izkoriščanje vetrne energije na zaščitenih območjih). 

Do leta 2030 se tudi še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije v večjem obsegu 

(vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn oz. 914 MWe 

instalirane moči), dokler ne bodo ekonomsko bolj dostopne tudi tehnologije za shranjevanje 

energije za premagovanje sezonskih nihanj ponudbe in povpraševanja, kar bo omogočilo 

izkoriščanje OVE v polnem obsegu.  
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NEP sočasno z okoljskimi cilji zasleduje tudi druge cilje energetske politike, zlasti cilje 

zanesljivosti oskrbe z energijo in energetskimi storitvami in konkurenčnosti gospodarstva, 

družbe in razpoložljive in dostopne energije oz. energetskih storitev. Nujno potrebno pa je 

tudi, da sočasno s spodbujanjem učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije NEP 

ne zanemarja in ustrezno obravnava tudi odločitve o proizvodnji električne energije v 

klasičnih elektrarnah. 

2 Najboljši med raziskanimi opcijami je plinski scenarij brez TEŠ 6 (DOD PLIN) 

Ob upoštevanju naše kritike, da manjka scenarij opuščanja jedrske energije, obstaja med 

obstoječimi scenariji pomembna razlika. Zaradi splošnih okoljskih, gospodarskih in 

energetskih tveganj sta oba jedrska scenarija absolutno nedopustna (JE in DOD JE). 

Predvidevata namreč gradnjo dodatnega jedrskega reaktorja v Krškem, ki naj bi proizvajal 

jedrsko energijo za izvoz. Ob tem bi tveganja za jedrske nesreče in kopičenje jedrskih 

odpadkov nosila Slovenija, proizvedeno elektriko pa bi izkoriščali v tujini. Iz ekspertize 

Wuppertal Inštituta spodaj je jasno, da je nova jedrska elektrarna slaba odločitev tudi iz 

gospodarsko – razvojnih razlogov. 

Namesto investicije v TEŠ 6 podpiramo možnosti, ki bodo omogočile čim hitrejšo opuščanje 

rabe premoga za energetske namene. V prehodnem obdobju do takrat, ko bodo OVE že 

dovolj razviti, bi lahko vlogo TEŠ 6 prevzela plinska elektrarna25. V NEP-u podpiramo 

intenzivno izkoriščanje URE in OVE. Pri tem je potrebno izpostaviti, da se uvajanje 

fotovoltaike izvaja hitreje, kot je bilo predvideno v akcijskem načrtu za OVE, potencial za 

izkoriščanje OVE in URE predvsem po letu 2020 pa je večji od predvidenega v NEP (spodaj 

II.). 

Stališče IJS CEU: Ocene kažejo, da bo lastna cena proizvodnje električne energije iz 

zemeljskega plina v plinsko parnih enotah višja od stroškov za proizvodnjo električne 

energije v premogovih (kljub stroškom za emisijske kupone) ali jedrskih elektrarnah. Pri 

odločanju o prihodnji energetski mešanici bo torej šlo za tehtanje ekonomskih koristi z 

drugimi strateškimi koristmi na področju okolja in zanesljivosti oskrbe. 

V projekciji NEP je predvideno povečanje skupne moči sončnih elektrarn na 914 MW 

(0,9 TWh letne proizvodnje) do leta 2030, ključni instrument za spodbujanje bo v celotnem 

obdobju uveljavljena shema podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 

energije, ki bo redno posodobljena. V kolikor bo z razpoložljivimi sredstvi možno 

spodbuditi večjo proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, bo projekcija NEP 

presežena, kar bo pozitivno vplivalo na večino okoljskih kazalcev in kazalce 

konkurenčnosti. Do leta 2030 se še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije za 

proizvodnjo električne energije v večjem obsegu, dokler ne bodo ekonomsko bolj dostopne 

                                                      

25 V dodatnem plinskem scenariju DOD PLIN sta predvideni dve enoti po 400 MW. Kolikor se izkaže, da za 

potrebe Slovenije ena enota zadostuje, je neustrezno, da se drugo gradi zaradi izvoza. 
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tudi tehnologije za shranjevanje energije za premagovanje sezonskih nihanj ponudbe in 

povpraševanja, ki bodo omogočile izkoriščanje OVE v polnem obsegu.  

GREENPEACE, pripomba št. 3 

Kot prispevek k tej obravnavi je Greenpeace Slovenija zaprosil Institut v Wuppertalu za 

kratko analizo glavnih elementov NEP-a in pripravo splošne izjave. Slovenska energetska 

strategija mora biti umeščena v dolgoročno energetsko strategijo Evropske unije. Zato smo v 

naši kratki analizi upoštevali evropski okvir izvajanja trajnostnega razvoja energetskega 

sektorja. Splošni cilj prizadevanj EU za dolgoročni nizkoogljični razvoj je doseči visoko 

energetsko učinkovitost in pretežno obnovljivo dobavo energije na evropski ravni. 

Zato se mora Slovenija pripraviti na celovito preobrazbo svojega energetskega sektorja do 

približno leta 2050. Proizvodnja električne energije ima kot pionirski sektor v tem procesu 

bistveno vlogo, saj se energija iz obnovljivih virov pretežno pridobiva kot primarni produkt v 

obliki električne energije. Dolgoročni cilj 100% proizvodnje obnovljive električne energije je 

dosledno v skladu z nizkoogljičnimi prizadevanji Evropske unije. 

Stališče IJS CEU: Načrt za prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika 

do leta 2050 vsebuje oceno, da bo delež proizvodnje električne energije iz nizkoogljičnih 

virov v EU blizu 100% do leta 2050. Predpostavke izračuna kažejo, da so pri tem v mešanici 

upoštevani tako obnovljivi viri energije, jedrska energija in fosilni viri z uporabo tehnologij 

za zajem in shranjevanje ogljika. V Lizbonski pogodbi je izpostavljeno, da je odločitev o 

izbiri energetske mešanice pravica držav članic. 

Dolgoročni cilj 100-odstotne proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije je 

dosledno v skladu z nizkoogljičnimi prizadevanji Evropske unije.  

Predlog NEP poudarja prehod v nizkoogljično družbo kot enega ključnih razvojnih izzivov 

v energetiki. Predlog NEP tudi daje ustrezno izhodišče, da se kot dolgoročna vizija Slovenije 

zastavi 100 pokrivanje rabe električne energije iz OVE. Do leta 2030 bo po projekcijah NEP 

doseženo 53-odstotno pokrivanje rabe električne energije s proizvodnjo električne energije iz 

OVE.  

V prehodnem obdobju do leta 2030 in nadalje bo še potrebna proizvodnja električne energije 

v klasičnih elektrarnah za pokrivanja porabe električne energije in zagotavljanje funkcij 

sistema v Sloveniji. V okviru odločanja o NEP je zato nujno tudi odločanje o nadaljnji 

proizvodnji električne energije v klasičnih elektrarnah, gre zlasti za odločitve o proizvodnji 

na dveh lokacijah z večjimi zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije. 

GREENPEACE, pripomba št. 4 

V našem gradivu za razpravo močno dvomimo o tem, da bo izgradnja drugega bloka na 

obstoječi lokaciji jedrske elektrarne Krško dejansko bolj zaželena opcija za Slovenijo. Po 

našem mnenju je z načrtovanim reaktorjem povezano resno tveganje, kar zadeva njegovo 

ekonomsko upravičenost, pa tudi njegovo primernost za prihodnji sistem trajnostne 
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energije.26  Izpostavili smo alternativne možnosti namesto gradnje novega bloka jedrske 

elektrarne in podaljšanja življenjske dobe obstoječega bloka v Krškem. Večje ambicije glede 

uporabe obnovljive energije pa tudi bolj strateški in obsežni ukrepi za energetsko 

učinkovitost bi Sloveniji omogočili, da bi zdržala brez jedrske energije do izteka prvotno 

načrtovane življenjske dobe obstoječe jedrske elektrarne v Krškem. Ta strategija bi državi 

prav tako omogočila, da bi postopno zmanjšala svoje izpuste CO2 do načrtovanega 

nizkoogljičnega cilja v prihodnosti. 

Stališče IJS CEU: Glej odgovora GREENPEACU št. 1 in 2. 

GREENPEACE, pripomba št. 5 

Prevladujoča dobava električne energije iz spremenljivih obnovljivih virov nalaga stroge 

zahteve, ki jih morajo izpolnjevati obstoječe elektrarne, ki v sistemu uporabljajo kemično 

skladiščeno energijo (‘gorivo’). Veliko vprašanje je, če je velika jedrska elektrarna zmožna 

uravnovešati in ravnati z obremenitvami, kot je to potrebno v vseh fazah električnega 

sistema, za katerega so značilni obnovljivi viri. 

Poleg tega alternativna energetska strategija zahteva opustitev trenutnih načrtov za izgradnjo 

novega energetskega bloka na lignit, saj bi tak blok povzročil bistveno povečanje izpustov 

CO2 v Sloveniji. Samo izpusti iz tega bloka bi predstavljali okoli 70% izpustov CO2 na 

prebivalca, ki so po prepričanju nekaterih do sredine tega stoletja še globalno združljivi z 

mednarodno dogovorjenim ciljem omejiti globalno segrevanje na največ 2°C nad 

predindustrijsko ravnijo. Če bi torej dovolili delovanje tega novega energetskega bloka na 

lignit, bi s tem resno ogrozili kakršnokoli prihodnje slovensko prizadevanje za bistveno 

zmanjšanje svojih izpustov CO2 in izpolnjevanje morebitnih mednarodnih obveznosti. 

Stališče IJS CEU: Jedrska elektrarna je namenjena pasovnemu obratovanju, kar je bilo 

upoštevano v oceni scenarijev NEP glede okoljskih, ekonomskih in energetskih učinkov.  

Po predlogu NEP se izkoriščanje premoga za proizvodnjo električne energije zaključi 

najkasneje okrog leta 2050. Glede na relativno majhnost sistema pa že ena proizvodnja 

predstavlja relativno velik delež proizvodnje in s tem emisij toplogrednih plinov. V 

majhnem energetskem sistemu je izjemno zahtevno usklajevanje velikosti enot, ki so 

podvržene konkurenci na odprtem trgu z energijo in zahtev majhnega sistema po 

zanesljivosti oskrbe, ter nacionalnih okoljskih ciljev. Zato je dobrodošlo dejstvo, da sektor 

EU ETS, kamor sodi energetika, zastavlja svoje cilje na ravni EU in ne na ravni držav članic, 

torej se bo TEŠ6 v lahko umaknil iz obratovanja šele, ko bodo druge termoelektrarne v EU 

emisijsko in ekonomsko bolj učinkovite.  

GREENPEACE, pripomba št. 6 

2.1 Politika energetske učinkovitosti 

                                                      

26 V tej izjavi niso zajeta dodatna tveganja, povezana z jedrskimi načrti, kot sta na primer operativno tveganje in 

pomanjkanje družbene sprejemljivosti. 
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Teze 

- Obstaja realna možnost, da povečamo cilj za izboljšanje splošne energetske učinkovitosti do 

leta 2030 na 35% namesto na samo 27%. 

V ta namen priporočamo dva ukrepa: 

- NEP mora postati bolj obsežen, kar zadeva izvajanje, nadzor in ocenjevanje različnih 

ukrepov energetske učinkovitosti, ki jih vsebuje. 

- Strateški pristop k energetski učinkovitosti mora biti v NEP veliko jasneje poudarjen in 

uživati podporo javnega organa kot močnega koordinatorja. 

Obstaja realna možnost, da povečamo cilj za izboljšanje splošne energetske 

učinkovitosti do leta 2030 na 35% namesto na samo 27% 

Učinkovita uporaba energije je obravnavana v podprogramu znotraj NEP. Njen cilj je 

izboljšati splošno energetsko učinkovitost za 20% do leta 2020 in za 27% do leta 2030. Poleg 

tega je cilj podprograma zmanjšati celotno porabo energije za 7% do leta 2020 v primerjavi z 

letom 2008 in obdržati stabilno porabo energije med letoma 2020 in 2030. 

 Cilj do leta 2020 je v grobem usklajen z nacionalno obveznostjo v okviru EU 

Direktive o energetskih storitvah (ESD, Evropska unija 2006). Cilj do leta 2030 - 

izboljšanje energetske učinkovitosti samo na nadaljnjih 7 odstotnih točk, v desetletju 

od leta 2020 do 2030 pa ni videti preveč ambiciozen. Nekatere države, ki so v 

preteklosti izvajale uspešno politiko energetske učinkovitosti, so prikazale letno 

povečanje učinkovitosti vse do 3,6% (glej Sl. 1). V Sloveniji se je “indeks energetske 

učinkovitosti ODEX v obdobju od leta 1997 do 2007 izboljšal za 15,5%, ali 1,9% / 

leto” (Institut Jožef Stefan, 2009). Tudi če bi v Sloveniji izboljšali letno učinkovitost 

samo za 1,6% od leta 2020 do 2030, bi to že pomenilo izboljšanje energetske 

učinkovitosti za 35% do leta 2030 namesto za samo 27%. 
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Sl. 1: Povprečno letno povečanje energetske učinkovitosti po državi, 1996-2007 (Ademe 

2009) 

NEP bi moral biti bolj obsežen, kar zadeva njegovo izvajanje, nadzor in ocenjevanje 

različnih ukrepov energetske učinkovitosti, ki jih vsebuje 

Za dosego teh ciljev so predvideni različni instrumenti (področni, več sektorski in 

horizontalni ukrepi) v vseh sektorjih, ki uporabljajo energijo (gospodinjstva, komercialni in 

javni sektor, industrija in transport). Načrtovani ukrepi vključujejo tudi finančne spodbude za 

naložbe v učinkovito rabo energije in energetsko svetovanje ter izobraževanje, obveščanje in 

poučevanje uporabnikov energije in drugih ciljnih skupin. 

Seznam ukrepov za učinkovitost znotraj NEP je vreden občudovanja, vendar kaže, da so ti 

ukrepi osamljeni, saj za njimi ne stoji nikakršna obsežna strategija 

 Poleg tega so posebni cilji zagotovljeni samo za zelo majhno število ukrepov. Če želi 

NEP doseči uspeh na področju energetske učinkovitosti, bi ga bilo treba bolj obdelati 

za vsak posamezen ukrep, kar zadeva specifične cilje, faze izvajanja, pa tudi 

pregledno nadziranje in ocenjevanje ciljev. 

Strateški pristop k energetski učinkovitosti mora biti v NEP veliko jasneje poudarjen in 

uživati podporo javnega organa kot močnega koordinatorja 

Ključni akterji formalne vzpostavitve razvoja in izvajanja politike učinkovite končne porabe 

so v slovenski vladi, ki usklajuje delo Ministrstva za gospodarstvo (ME), finance (MF), za 

okolje in prostor (MESP), za šolstvo in šport (MES), za javno upravo (MPA), visoko šolstvo, 

znanost in tehnologijo (MHEST), za zunanje zadeve (MFA), za delo, družino in socialne 

zadeve (MLFSA), ter Vladni urad za podnebne spremembe (GOCC), za razvoj in evropske 

zadeve (GODEA), Ekološki sklad (Eco Fund), občine in Javna agencija RS za podjetništvo in 

tuje investicije (PAEFFI). 

To pomeni, da so v ta proces vključeni številni akterji. Čeprav je po eni strani za uspešno 

izvajanje pomembno, da je vključenih čim več subjektov, NEP ni razvil dosledne strategije 

glede tega, kako naj ti subjekti med seboj sodelujejo in kako bi lahko zagotovili uspešno 

sodelovanje. 

 Tako bi moral biti strateški pristop v NEP veliko jasneje poudarjen in uživati močno 

podporo javnega organa kot močnega koordinatorja. Uspešni primeri tovrstnih 

močnih organov v drugih državah so na primer Energy Saving Trust v Združenem 

kraljestvu in Elsparefonden na Danskem. 

 

Stališče IJS CEU:  

V obdobju 1997 do 2007 se je indeks ODEX sicer izboljšal za 15,7%, kot posledica manjše 

specifične rabe vozil, manjše specifične rabe energije rabe v stavbah in izboljšanja specifične 
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rabe energije na enoto fizičnega proizvoda v predelovalnih dejavnostih. V istem obdobju se 

je raba primarne energije v Sloveniji povečala za 9%. Po NEP se bo v 20 letnem obdobju raba 

končne energije zmanjšala za 7%. Del povečanja rabe je posledica tranzitnega prometa, kar 

bo mogoče izboljšati le v okviru prometne politike EU. 

Cilj 27% v NEP je rezultat ocene učinkov ukrepov za energetsko učinkovitost, ki jih NEP 

načrtuje. Predpostavljena je dosledna implementacija načrtovanih aktivnosti. Za povečanje 

cilja bi bile potrebne dodatne aktivnosti in ukrepi. 

Pri izbiri indikatorja za cilj energetske učinkovitosti smo se naslonili na indikatorje, ki so v 

razpravi za cilje na ravni EU in držav članic. Predlagani indikator na ravni EU in uporabljen 

v NEP je zmanjšanje rabe energije v letu 2020 glede na referenčni scenarij (PRMIES 2007, ver. 

april ??) za 20% do 2020, kar upoštevamo v naših izračunih. Že sam bazni scenarij PRIMES 

vključuje vrsto ukrepov za energetsko učinkovitost in sicer strukturne spremembe, 

avtonomen tržni razvoj in obstoječe politike in ukrepe [pred 2007]. Cilj 20% izboljšanja se 

nanaša samo na nove politike in ukrepe.  

Indikator, ki ga uporabljamo in je tudi predlagan kot indikator za določitev ciljev po novi 

direktivi v pripravi na ravni EU, je precej različen od indikatorja ODEX, ki ga predlagata 

Greenpeace oz. Wuppertal institute. Indikator ODEX, (1) meri specifično izboljšanje rabe 

energije celotnega gospodarstva in (2) meri napredek od glede na izhodiščno leto. Izmerjeni 

napredek vključuje vse ukrepe, tiste, ki so posledica avtonomnega razvoja trga, 

prestrukturiranja gospodarstva, obstoječih politik in ukrepov in novi politik in ukrepov. Na 

tej osnovi, bi lahko zastavili na videz bolj ambiciozne cilje, a bi se nanašali samo na napredek 

pri zmanjšanju specifične porabe energije.  

Cilji podnebno energetskega paketa (strategije 2020), bodo predvidoma določeni v direktivi 

o energetski učinkovitosti in prihrankih energije, ki je v pripravi in predvidena za sprejem v 

letu 2012, cilji na ravni držav članic pa bodo odločeni v letu 2014, v kolikor ne bo ustreznega 

napredka na ravni EU. Hkrati s cilji bo opredeljena tudi metodologija oz. merilo cilja. Cilj 

20% zmanjšanja primarne energije je dosežen z vsemi scenariji NEP. Cilj se nanaša na 

povečanje izkoristkov pri pretvorbi energije z izkoriščanjem OVE, s SPTE z visokim 

izkoristkom, znatnim izboljšanjem izkoristkov klasičnih termoelektrarn, ter ukrepi URE v 

vseh segmentih rabe končne energije.  

V obdobju 1997 do 2007 se je indeks ODEX sicer izboljšal za 15,7%, kot posledica manjše 

specifične rabe vozil, manjše specifične rabe energije rabe v stavbah in izboljšanja specifične 

rabe energije na enoto fizičnega proizvoda v predelovalnih dejavnostih. V istem obdobju se 

je raba primarne energije v Sloveniji povečala za 9%. Po NEP se bo v 20-letnem obdobju raba 

končne energije zmanjšala za 7%. Del povečanja rabe je posledica tranzitnega prometa, kar 

bo mogoče izboljšati le v okviru prometne politike EU. 
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Že za izvedbo načrtovanega cilja 27 % izboljšanja energetske učinkovitosti bo potrebno 

zagotoviti nadaljnje ukrepe, kot jih priporočate.  

Strinjamo se z vami, da je potrebno energetsko politiko in tudi razvojno politiko države 

okrepiti pri izvajanju, nadzoru in vrednotenju ukrepov energetske učinkovitosti, ki jih 

vsebuje ter da je potrebno strateški pristop k energetski učinkovitosti v NEP še jasneje 

poudariti in zagotoviti podporo javnega organa kot močnega koordinatorja. 

GREENPEACE, pripomba št. 7 

Možnost pridobivanja električne energije iz obnovljivih virov 

Teze 

- Obstaja realna možnost za pridobivanje bistveno več električne energije iz obnovljivih 

virov, kot kažejo projekcije v NEP. 

- Višji bodoči delež elektrike iz spremenljivih obnovljivih virov zahteva ‘pametno’ električno 

omrežje v nasprotju s predlaganim v NEP. 

- Slovenija bi morala upoštevati, da EU namerava zastaviti cilje za nadaljnje povečanje 

deleža elektrike iz obnovljivih virov po letu 2020. 

 

Obstaja realna možnost za pridobivanje bistveno več električne energije iz obnovljivih 

virov, kot kažejo projekcije v NEP 

Na spodnji sliki (Sl. 2) je primerjava sedanje proizvodnje električne energije iz obnovljivih 

virov v Sloveniji z obsegom obnovljive energije po ocenah v NEP za leto 2020, pa tudi z 

uresničljivimi cilji do leta 2020, kot so opredeljeni v OPTRES študiji (2006). Primerjava 

kaže, da so potenciali za hidro, vetrno in energijo iz biomase do leta 2020 bistveno večji, kot 

je njihova ekspanzija predvidena v slovenskem NEP-u. 

Medtem ko NEP pričakuje nekaj več kot 5 TWh električne energije iz hidroelektrarn v letu 

2020, pa OPTRES ocenjuje, da bi lahko do leta 2020 iz malih in velikih hidroelektrarn letno 

proizvedli 9,5 TWh. 

Poleg hidroelektrarn je vetrna energija naslednji pomemben vir obnovljive energije v 

Sloveniji. NEP ocenjuje, da je slovenski vetrni potencial precej skromen.27 To je v ostrem 

nasprotju z razpoložljivimi študijami tega potenciala. Študija OPTRES ocenjuje, da je 

dosegljiv potencial vetrne energije 0,3 TWh/a do leta 2020. EBRD (2010) ocenjuje, da je 

potencial vetrne energije približno 600 MW, kar je enako 1,2 TWh/a ob predpostavki 2000 

ekvivalentnih ur polne obremenitve. Poleg tega Evropska agencija za okolje (2009) meni, da 

sta 2 TWh/a proizvodnje električne energije iz vetrnih elektrarn “konkurenčna” in da je 

                                                      

27http://www.ukom.gov.si/en/media_room/newsletter_Slovenija_news/news/article/391/2377/058926437b/?tx_t

tnews[newsletter]=95 
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dodatnih 17 TWh/a proizvodnje električne energije v Sloveniji do leta 2030 “najverjetneje 

konkurenčnih”28. 

 

Sl. 2: Sedanja proizvodnja obnovljive električne energije, pričakovana proizvodnja v 

NEP do leta 2020 in uresničljiv potencial v študiji OPTRES do leta 2020 

V NEP-u se pričakuje, da bo proizvodnja električne energije iz biomase do leta 2020 dosegla 

676 GWh/a. Študija OPTRES (2006) kaže uresničljiv potencial 1080 GWh/a električne 

energije iz trdnih virov biomase, 380 GWh/a iz bioloških odpadkov in 740 GWh/a iz bioplina 

do leta 2020. 

Tudi PV sistemi bi lahko predstavljali velik potencial za Slovenijo (EBRD 2010; EEA 2011). 

Stroški tehnologije so še vedno visoki, vendar so cene PV modulov padle za 38% leta 2009 in 

za nadaljnjih 14% leta 2010, tako da so zdaj na ravni 1,30 do 1,80 USD/W v konici (REN21 

2011). Zelo verjetno je, da se bodo ti sončni PV industrijski trendi v prihodnosti nadaljevali 

in da bo ta tehnologija vedno bolj konkurenčna. Razvoj inštalirane proizvodne PV 

zmogljivosti v nemški deželi Saška-Anhalt je lahko dober primer, kako bi lahko PV igrala 

pomembno vlogo v slovenski dobavi električne energije v nekaj letih. Inštalirana proizvodna 

PV zmogljivost v Saški-Anhalt se je povečala s 26 MWp leta 2006 na 435 MWp leta 2010 

(AEE 2011). To ustreza tipični proizvodnji 0,38 TWh/a ob predpostavki 10% faktorja 

zmogljivosti. Polega tega je Saška-Anhalt postala pomembna lokacija za industrijsko 

proizvodnjo PV (SolarValley 2011). 

 

Višji bodoči delež elektrike iz spremenljivih obnovljivih virov zahteva ‘pametno’ 

                                                      

28 Ocena EEA ne vključuje dokumenta Natura 2000 in Skupne baze podatkov o določenih območjih (CDDA). 
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električno omrežje v nasprotju s predlaganim v NEP 

Višji delež proizvodnje električne energije iz sonca in vetra prinaša različne izzive v smislu 

zahtev omrežja. Povečan delež spremenljivih obnovljivih virov energije zahteva bolj gibljivo 

strukturo proizvodnje elektrike. Tradicionalno, vertikalno povezano strukturo proizvodnje 

elektrike je treba nadomestiti z novimi koncepti, kot so na primer virtualne elektrarne in 

pametna omrežja. Tako virtualno kombinirana elektrarna vsebuje različne obnovljive 

elektrarne kot so vetrni parki, elektrarne na sončno energijo in bioplin ter sistemi s črpalko, ki 

drug drugega uravnavajo in podpirajo. Poskusni projekti kažejo, da lahko obnovljivi viri 

energije zagotovijo dovolj zanesljivo elektriko in se lahko uravnovešajo skozi omrežje 

(Solarserver 2008). 

Kljub temu pa je treba obdržati različne vrste obnovljivih virov energije, ki bodo na voljo za 

te nove koncepte. Če se bo delež jedrskih in termoelektrarn v slovenskem elektrosistemu še 

naprej povečeval, bo uvajanje virtualnih elektrarn oteženo, če ne celo onemogočeno zaradi 

visokega deleža elektrike pri osnovni obremenitvi v sistemu, majhne fleksibilnosti teh 

tehnologij proizvodnje in potrebe po centralizirani strukturi omrežja za prevoz centralno 

proizvedene elektrike do potrošnikov. 

 

Slovenija bi morala upoštevati, da EU namerava postaviti cilje nadaljnjega povečanja 

deleža elektrike iz obnovljivih virov po letu 2020 

Dolgoročni podnebni cilji EU terjajo korenite strukturne spremembe v evropskem 

energetskem sistemu, ki se morajo začeti takoj. Za leto 2020 zastavljeni podnebni in 

energetski cilji so bistveni mejniki na poti do korenitega zmanjšanja izpustov GHG do leta 

2050. Zato se bo moral razvoj energetskega sistema, ki je bil vzpostavljen v Evropi, 

nadaljevati še preko leta 2020. Zelo verjetno je, da bo EU sprejela nove obvezujoče cilje za 

obdobje po letu 2020, ki bo od držav članic zahtevala nadaljnje povečevanje njihovega deleža 

obnovljivih virov energije v končnem povpraševanju po energiji. Pravočasno uvajanje 

strukturnih sprememb v energetski sistem je v tem procesu bistveno. Ker so odločitve o 

naložbah v energetskem sektorju po svoji naravi dolgoročne, je treba upoštevati tveganje 

tehnološkega zaprtja. Energetsko strategijo držav članic je treba razvijati v skladu z 

dolgoročno strategijo EU, sicer bodo države izgubile možnost, da bi stopale v korak z 

evropskim razvojem. Če Slovenija zanemarja svoje potenciale pridobivanja energije iz vetra 

in PV, bo lahko izgubila možnost, da doseže oz. dohiti pričakovan prihodnji razvoj v EU. 

Slovenija ima lahko poleg tega koristi od povečane uporabe obnovljivih virov energije. 

Razvoj zelene energije ima pozitivne učinke na celotno gospodarstvo. Viri obnovljive 

energije zmanjšujejo odvisnost od uvoza energije in nimajo tako škodljivih vplivov na okolje. 

Poleg tega lahko sektor obnovljive energije bistveno poveča zaposlenost in razcvet 

gospodarstva kot celote (EmployRES 2009). 

Evropska direktiva 2009/28/ES je uvedla mehanizme fleksibilnosti za države EU v obliki 

statističnih transferjev, skupnih projektov med državami članicami EU in skupne podporne 
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sheme. Če bi Slovenija lahko proizvedla več obnovljive elektrike, kot to predpisuje direktiva, 

bi lahko to električno energijo prodajala drugim državam članicam EU, ki uporabljajo te 

mehanizme fleksibilnosti. 

Stališče IJS CEU:  

Hidroenergija 

Predlagate izkoriščanje potenciala na 9,5 TWh hidroenergije v Sloveniji do leta 2020, in se 

opirate na študijo OPT RES, ki temelji na oceni v analizi ESD/DGXVII (1996). TERES II – the 

European Renewable Energy Study. Report & CD-ROM by ESD et al. (1996) – on behalf of 

the European Commission, DG TREN. 

Energetski potencial slovenskih rek je ocenjen v študiji FAGG, Pregled stanja vodnega 

potenciala, 2008, na 9.145 GWh/leto. V oceni je bilo vključenih 45 največjih vodotokov v 

Sloveniji. Tehnično izkoristljiv in izrabljen potencial v letu 2008 po največjih vodotokih je 

prikazan v tabeli (Tabela 2). Ocena vključuje ves izkoristljiv potencial ne glede na okoljsko 

sprejemljivost. 

Tabela 8. Potencial vodne energije v Sloveniji (FAGG, 2008) 

UL-FGG 
(2008): 

Izkoristljiv 
hidroenergetski potencial 

Izrabljen hidroenergetski 
potencial 

Delež izkoristljivega 
hidroenergetskega potenciala 

 GWh/leto  

Sava z 
Ljubljanico 

2.794 517 19% 

Drava 2.896 2833 98% 

Soča z Idrijco 1.442 491 34% 

Mura 690 5 1% 

Ostali 
vodotoki 

1.323 284 25% 

Skupaj 9.145 4130 45% 

 

V predlogu NEP je načrtovana izgradnja novih hidroelektrarn , s skupno letno proizvodnjo 

2.085 GWh do leta 2030, s tem se bo letna proizvodnja povečala na 6367 GWh/leto in bo 

izkoriščenega skupno že za 70% tehničnega potenciala. V okviru okoljskega poročila za NEP 

je bila ocenjena tudi okoljska sprejemljivost oz. izvedljivost izgradnje hidroelektrarn. S 

predlogom NEP bo izkoriščenega več kot 85% okoljsko sprejemljivega potenciala slovenskih 

rek. Izkoriščanje HE potenciala, ki je ocenjen kot okoljsko nesprejemljiv ni bilo možno le v 

omejenem obsegu z uveljavljanjem mehanizma prevlade javnega interesa, postopke pa je 

potrebno speljati na ravni EU. 

V NEP je predlagano energetsko izkoriščanje: 

- reke Save: z izgradnjo zadnjih treh elektrarn na Spodnji Savi in HE na Srednji Savi 

od Suhadola do Jevnice bo proizvedenih za 1.268 GWh /leto električne energije. 
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Izgradnja HE na odseku od Medvod do Jevnice (s potencialno proizvodnjo 188 

GWh/leto) je bila ocenjena v postopku CPVO kot okoljsko nesprejemljiva; 

- reke Mure: predlagano je potencialno energetsko izkoriščanje reke Mure s skupno 

močjo od 1,5 od 55 MW, (pričakovano proizvodnjo med 5 in 248 GWh), končna 

velikost bo odvisno od rezultata nadaljnjega prilagajanja projekta zahtevam varstva 

okolja; 

Na reki Soči in pritokih izgradnja HE ni dovoljena, skladno z Zakonom o določitvi 

zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki (ZDZORS) (Ur.l. SRS, št. 7/1976, popr. 8/1976), 

zato v NEP objekti na tem porečju niso načrtovani. 

Odseki na rekah Muri in Savi (med Medvodami in Jevnico) ter na porečju Soče, ki so 

okoljsko nesprejemljivi, zmanjšajo potencial za izkoriščanje vodne energije za 1153 GWh 

letne proizvodnje.  

Vetrna energija 

Po vaši oceni je potencial vetrne energije približno 600 MW oz. 1,2 TWh, oz po nekaterih 

študijah celo več. V NEP je vključena izgradnja 415 MW vetrnih elektrarn oz. 747 GWh 

proizvodnje električne energije.  

Danes se v Sloveniji vetrna energije še ne izkorišča v energetske namene zaradi težav pri 

umeščanju v prostor in nerešenega konflikta med proizvodnjo električne energije iz 

obnovljivih virov energije in ohranjanjem biotske pestrosti. Predlog NEP pomeni prekinitev 

dosedanje prakse  in usmerja načrtovanje in izgradnjo vetrnih elektrarn najprej na okoljsko 

najbolj sprejemljive lokacije: nobena predlagana potencialna lokacija za izkoriščanje vetrne 

energije ni na zavarovanih območjih. Šele ko se bo vzpostavila ustrezna praksa na teh 

območjih, bo možno začeti načrtovati projekte, ki so s stališča umeščanja v prostor 

zahtevnejši.  

Vrsta pripomb nevladnih organizacij je v zvezi z okoljsko sprejemljivostjo izkoriščanja 

vetrne energije tudi na nekaterih od predlaganih lokacij. V NEP so vključene vse potencialne 

lokacije za izkoriščanje vetrne energije s povprečno hitrostjo vetra nad 4,5 m/s in zunaj 

zavarovanih območij.  

Tabela 9. Proizvodnja električne energije iz OVE in delež v bruto rabi električne energije leta 2030 ter rast v 

obdobju od leta 2008 do 2030 

 Proizvodnja 
2030 

[GWh] 

Rast 
2008-2030 

[%] 

Delež v bruto rabi el. en.  
2030 
[%] 

HE (velike) 5620 +58% 34,3% 

mHE 684 +50% 4,2% 

Vetrne elektrarne 753 ∞ 4,5% 

Sončna elektrarne 914 +390% 5,6% 

Drugi viri  857 +150% 5,2% 

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
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Sončna energija 

Do leta 2030 se v scenarijih NEP še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije v večjem 

obsegu (vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz sončnih elektrarn oz. 914 

MWe instalirane moči). Ko bodo ekonomsko bolj dostopne tudi tehnologije za shranjevanje 

energije, kar bo omogočalo premagovanje sezonskih nihanj ponudbe in povpraševanja, bo 

omogočeno izkoriščanje sončne energije v polnem obsegu29. NEP ne izključuje večjega 

prodora izgradnje sončnih elektrarn, 

Biomasa 

Lesno biomaso kot vir energije predlog NEP prednostno usmerja v izrabo v razpršene enote 

SPTE z visokim izkoristkom in oskrbo s toploto, pri teh tehnologijah pa so razmerja med 

proizvedeno toploto in električno energijo relativno nizka. Ločena proizvodnja električne 

energije zaradi prenizkega izkoristka ni trajnostna. Večje izkoriščanje lesne biomase za 

proizvodnjo električne energije pričakujemo po letu 2030 s komercializacijo tehnologij za 

drugo generacijo biogoriv.  

Energetska bilanca NEP je pri izkoriščanju lesne biomase in bioplina usklajena s predlogom 

Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene. Na podlagi 

pripomb iz javne obravnave pa bo potrebno zagotoviti tudi mehanizme, ki bodo rabo 

biomase prednostno usmerjali v proizvodnjo lesnih izdelkov. 

NEP predvideva praktično popoln umik rabe tekočih fosilnih goriv za ogrevanje v široki 

rabi že do leta 2020 in omejitev rabe trdnih fosilnih goriv na proizvodnjo električne energije 

na eni lokaciji v Sloveniji. Zemeljski plin bo v prehodnem obdobju še igral pomembno vlogo, 

zlasti v toplotnih procesih v industriji in v soproizvodnji toplote in električne energije v vseh 

sektorjih, možno pa je tudi večje uveljavljanje v prometu, odvisno od globalnega razvoja v 

tem sektorju.  

Aktivna (pametna) omrežja 

V predlogu NEP so opredeljena tri prednostna področja v naslednjem vrstnem redu:  

 učinkovita raba energije; 

 izkoriščanje obnovljivih virov energije; 

 razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih (pametnih) 

omrežij. 

                                                      

29  Obstaja negotovost, da bodo uveljavljanje tega vira energije hitrejše ali počasnejše, kot je ocenjeno v 
projekcijah NEP, glede na razvoj tehnologije v svetovnem merilu.  
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Po predlogu NEP bodo investicije v razvoj distribucijskih omrežij znašale 4,9 mrd EUR, kar 

je za 19,5 % vseh pričakovanih investicij v scenariju OSN_INT. Po predlogu NEP je 

predvideno, da se bodo investicije poplačale iz omrežnine.  

Bistvenega pomena bo načrtovana sprememba metodologije za izračun omrežnine, da bo 

ustrezno vključevala razvojne stroške in da bo njena višina pogojena z uspešnostjo izvajanja 

razvojnih projektov. Potrebne bodo nadaljnje aktivnosti v podporo tej strateški usmeritvi 

NEP.  

Fleksibilnost velikih enot 

Obstoječe termoelektrarne na lignit in TEŠ6 v izgradnji imajo nekoliko drugačne tehnične 

karakteristike kot primerljive termoelektrarne v večjih sistemih in so zmožne zagotavljanja 

sekundarne regulacije, torej prilagajanja proizvodnje spremenljivi rabi ali proizvodnji.  

Cilji za proizvodnjo električne energije iz OVE leta 2030 

Predlog NEP je zelo ambiciozen glede povečanja deleža proizvodnje električne energije z 

29 % leta 2008 (številka ni normirana glede na povprečno hidrologijo) na 40 % leta 2020 in 53 

% leta 2030.    
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MREŽA PLAN B 

Pripomba Mreža plan B št. 1 

NEP mora zastaviti pot Slovenije k trajnostni nizkoogljični družbi 

NEP bo opredelil energetsko prihodnost države – odločamo se namreč o dolgoročni 

energetski prihodnosti države, saj bodo objekti, predvideni s tem programom, imeli 

življenjsko dobo do leta 2050 in še dlje. Zato mora NEP kot ključni dokument razvoja 

energetike zastaviti pot Slovenije k trajnostni nizkoogljični družbi in konkurenčnemu 

gospodarstvu. 

Kritične pripombe mreže Plan B za Slovenijo lahko povzamemo s stavkom: Prednostna 

področja – učinkovita raba energije, obnovljivi viri energije in pametna omrežja – je potrebno 

skozi NEP zastaviti bistveno bolj ambiciozno in radikalno. 

Stališče IJS CEU: (odgovor enak odgovoru STR 1.1) 

NEP daje velik poudarek trajnostni energetiki v svojem strateškem in izvedbenem delu. 

»Zagotavljanje prednosti učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov energije 

pred oskrbo iz neobnovljivih virov energije« je osrednja vizija NEP, usmeritev je povzeta po 

veljavnem Energetskem zakonu30 in se odraža v NEP na naslednji način: 

 učinkovita raba energije in obnovljivi viri energije (v tem vrstnem redu) so 

predlagani kot prednostna področja NEP; tretje prednostno področje je razvoj 

distribucije električne energije vključno s pametnimi omrežji;  

 učinkovita raba energije (URE) je v NEP prepoznana kot najbolj donosno področje 

ukrepov (NEP, str. 1, 7, 17 idr.), je najbolj enostaven oz. najcenejši ukrep aktivnega 

ravnanja z energijo; 

 javnofinančna sredstva za spodbujanje ukrepov NEP so usmerjena izključno v 

trajnostne energetske rešitve, v obdobju 2010 do 2030 je načrtovanih za 4 mrd EUR 

javnofinančnih spodbud v ta namen. NEP za oskrbo z energijo iz klasičnih virov 

energije načrtuje, da se bodo investicije pokrile izključno s prihodki na trgu z 

energijo in javnofinančnih virov sredstev zanje ne predvideva; 

 po predlogu NEP bodo zato izrazito prevladovale investicije v URE in OVE. Do leta 

2020 ocenjujemo, da bo učinek predlagane energetske politike za petkrat več v 

investicije URE in OVE kot izkoriščanje fosilnih virov energije31; 

 NEP predlaga vrsto drugih spodbud za URE in OVE, ki so komplementarne 

finančnim spodbudam, predlagani ukrepi so zelo operativni – opredeljene so naloge, 

nosilci, roki in viri za izvedbo. Nadaljnje izvedbene aktivnosti – naloge državnih 

institucij – so opredeljene v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in v 

                                                      

30  Ur. l. RS, št. 27/2007-UPB2, 70/2008, 22/2010 
31  Ocena učinkov NEP kaže na 7,7 mrd EUR investicij v URE in OVE v obdobju 2010 do 2020 in 1,5 mrd EUR, investicij v 

fosilne vire energije, pri zadnjih vključno z investicijami v soproizvodnjo toplote in električne energije iz zemeljskega plina.  
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Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije 2008 do 2016, novela Akcijskega načrta 

za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 pa je v postopku sprejema. 

V podporo odločanju o NEP, prihodnje politike in ukrepov so bili analizirani scenariji/ 

strategije trajnostnih energetskih opcij in oskrbe z električno energijo. V osnutku NEP je 

izbrana in predlagana za nadaljnje odločanje strategija intenzivnega spodbujanja 

trajnostne energetike (učinkovite rabe energije, razpršene proizvodnje energije iz 

obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije z visokim 

izkoristkom in lokalne oskrbe z energijo). Učinek predlagane energetske politike bo 

predvidoma naslednji (pri intenzivni strategiji trajnostne energetike v vseh obravnavanih 

scenarijih proizvodnje električne energije): 

 2,1 TWh prihrankov električne energije32; 

 dodatnih 4,6 TWh razpršene proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 

energije ali soproizvodnje toplote in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom 

(2.900 MW);  

 dodatnih 2,6 TWh električne energije proizvedene v velikih hidroelektrarnah (560 

MW);  

 0,9 TWh električne energije v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom (okoli 280 

MW).  

V NEP je vključen znaten del dosegljivega potenciala URE in OVE, kar je podrobneje 

razloženo v nadaljnjem tekstu. Do leta 2030, NEP načrtuje velik obseg izkoriščanja OVE, 

razen v prometu. S predlaganimi ukrepi NEP bo zagotovljen 53-odstotno pokrivanje rabe 

električne energije s proizvodnjo iz obnovljivih virov energije in 37% delež v oskrbi s 

toploto. Najbolj napredne in ambiciozne države pri uvajanju OVE si zastavljajo kot ciljno 

leto za pokrivanje 100% rabe energije iz obnovljivih virov leto 2050. 

Pripomba Mreža plan B št. 2 

Nizkoogljičnost je samo en vidik trajnostne energetike 

Civilna družba je pripravljavce NEP v več pozivih pozvala k pripravi 'čistega energetskega 

scenarija za Slovenijo'. Žal osnutek NEP takega scenarija ne obravnava. V NEP predvsem 

pogrešamo opredelitev "trajnostne energetike" - "trajnostni" vidik je zreduciran na 

"nizkoogljičnost", ki pa je le ena od sestavin "trajnostne energetike". Realnost podnebnih 

sprememb, naraščajoča odvisnost od uvoza energije, trenutna in predvidena rast cen na 

energetskih trgih ter premiki na velikih hitro se razvijajočih trgih, nam jasno nakazujejo 

potrebno smer razvoja – trajnostna nizkoogljična družba. Pot v nizkoogljično družbo pa je za 

nas le ena: bistveno zmanjšanje rabe energije, učinkovita raba energije ter najhitrejši in 

najučinkovitejši prehod k 100 % obnovljivi energiji. 

                                                      

32  Z ukrepi učinkovite rabe energije glede na scenarij brez dodatnih politik in ukrepov. 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

109 

 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP poudarja prehod v nizkoogljično družbo kot enega ključnih 

razvojnih izzivov v energetiki.  

Predlog NEP daje ustrezno izhodišče, da se kot dolgoročna vizija Slovenije zastavi 100 % 

pokrivanje rabe električne energije iz OVE. Do leta 2030 bo po projekcijah NEP doseženo 53-

odstotno pokrivanje rabe električne energije s proizvodnjo električne energije iz OVE.  

V prehodnem obdobju bo potrebna do leta 2030 in nadalje še proizvodnja v klasičnih 

elektrarnah za pokrivanja porabe električne energije in zagotavljanje funkcij sistema v 

Sloveniji. V okviru odločanja o NEP je zato nujno tudi odločanje o nadaljnji proizvodnji 

električne energije v klasičnih elektrarnah, gre zlasti za odločitve o proizvodnji na dveh 

lokacijah z večjimi zmogljivostmi za proizvodnjo električne energije. Možni scenariji razvoja, 

ki so bili podrobno obravnavani v NEP, so: 

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja premoga leta 2027 in jedrske energije leta 2043 

(DOD_PLIN); 

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja premoga za proizvodnjo električne energije okrog 

leta 2027 in dolgoročnim izkoriščanjem jedrske energije (DOD_JE);  

 razvoj s prenehanjem izkoriščanja jedrske energije po letu 2043 in uporabe premoga 

okrog leta 2050 (OSN_INT, PLIN_INT); 

 razvoj s prenehanjem rabe premog okrog leta 2050 in dolgoročnim izkoriščanjem 

jedrske energije (JE_INT). 

Pri pripravi NEP smo ocenili, da za bolj zgodnje prenehanje izkoriščanja jedrske energije ni 

strateških razlogov, v kolikor pa bi nastopili varnostni razlogi za prenehanje obratovanja 

obstoječe jedrske elektrarne, bi z obratovanjem prenehala takoj, ko bi bilo to potrebno, in to 

ne glede na dolgoročno strategijo, ki bo izbrana v NEP.  

Nadomestitev proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva ali lignita s proizvodnjo iz 

zemeljskega plina bi pomenilo višje lastne cene proizvodnje, manjšo diverzifikacijo virov in 

večjo uvozno odvisnost. Dosežene bi bile okoljske koristi.  

Proizvodnja električne energije iz NEK je zelo konkurenčna, saj so obratovalni stroški nizki, 

investicija pa odplačana. Kljub relativno visokim obratovalnim stroškom je proizvodnja 

električne energije električne energije iz lignita nižja od stroškov proizvodnje električne 

energije iz zemeljskega plina (tako ob izgradnji TEŠ6 ali prenovi obstoječih blokov). Poleg 

tega bi bila pri bolj zgodnjem zapiranju NEK ali premogovih enot v TEŠ velika obremenitev 

predčasna stroška za razgradnjo in/ali za zapiranje premogovnika.  

Pripomba Mreža plan B, št. 3 

Predlog NEP ne zagotavlja doseganja dolgoročnih podnebnih ciljev 

Predstavljeni scenariji v osnutku NEP dosegajo zgolj minimalne cilje zmanjševanja emisij 

TGP do leta 2020. Vendar na ravni EU postajajo vse glasnejše zahteve po bolj ambicioznem 
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cilju – 30 % zmanjšanje do 2020. Tega cilja pa NEP, kot je zastavljen, ni zmožen doseči, kar 

predstavlja eno izmed ključnih pripomb, prav tako ne predvideva nikakršnih ciljev ter 

zasledovanja le-teh v kasnejšem obdobju (perspektiva do leta 2030 in 2050). Evropska 

komisija je že marca 2011 v Kažipotu za prehod v konkurenčno nizkoogljično gospodarstvo 

EU predstavila vizijo Evrope do leta 2050. Ta predvideva do leta 2050 80 % zmanjševanje 

emisij toplogrednih plinov znotraj meja Unije. Sektorska analiza kaže, da če želimo ta cilj 

doseči na stroškovno učinkovit način, je potrebno emisije v energetiki do leta 2030 zmanjšati 

za 54 – 68 %, do leta 2050 pa za 93 – 99 %. Trenutni predlog NEP ne sledi tej viziji, razen z 

dodatnima scenarijema. 

Stališče IJS CEU: NEP omogoča zaostritve cilja EU za zmanjšanje emisij TGP z 20 na 30% 

do leta 2020 glede na leto 2005. Slovenija ima po »Odločbi 406/2009/ES o prizadevanju držav 

članic za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za 

zmanjšanje emisij toplogrednih plinov« zastavljen cilj, da emisij TGP ne bo povečala za več kot 

4% do leta 2020 glede na leto 2005, torej pri delitvi bremena (prizadevanj) držav članic ob 

upoštevanju 20-odstotnega ciljnega zmanjšanja na ravni EU. V predlaganih scenarijih NEP 

se emisije TGP, ki so predmet delitve bremena med države članice (po Odločbi 406/2009/ES), 

zmanjšajo za 9 % v obdobju 2005 do 2020. To je za 13 odstotnih točk več, kot je zahtevano v 

Odločbi, torej je scenarij predlagan v NEP (scenarija OSN INT in JE INT) robusten na 

zaostritev EU cilja za več kot 10 odstotnih točk. S tem je tudi jasno pokazano, da vaša trditev, 

da je dokument NEP naravnan na minimalno doseganje ciljev, dogovorjenih na ravni EU, in 

da ne bo prenesel zaostrovanja ciljev, ne drži. Učinki NEP na zmanjšanje emisij TGP in 

povečanje energetske učinkovitosti so zlasti rezultat ukrepov za doseganje ambicioznega 

ciljnega deleža OVE in ukrepov URE za izboljšanje konkurenčnosti.  

Predlog NEP omogoča zmanjšanje emisij TGP primerljivo zmanjšanju v Načrtu EU za 

prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050, ki 

predvideva znatno zmanjšanje emisij TGP v sektorju energetike. Jasno je potrebno poudariti, 

da so v Načrtu EU predstavljene možnosti za zmanjšanje emisij TGP za energetiko in za 

industrijo izračunane s predpostavko, da se bo tehnologija zajema in shranjevanja ogljika od 

leta 2025 postopno komercializirala in da bo pod konkurenčnimi pogoji dostopna od leta 

2035 tudi za rabo v industrijskih napravah. Z enako predpostavko pri oceni zmanjšanja 

emisij TGP bi bili učinki predloga NEP iz energetike tudi v rangu 93-99% kot v Načrtu EU za 

prehod na konkurenčno gospodarstvo z nizkimi emisijami ogljika do leta 2050. 

Vsi scenariji iz predloga NEP dosežejo tudi cilj 20% izboljšanja energetske učinkovitosti 

(cilj, ki je v razpravi v EU), kar je prikazano v oceni učinkov (glej NEP str. 151).  

Pripomba Mreža plan B, št. 4 

Pomanjkanje razvojne perspektive 

Vlaganje v nove, napredne in inovativne tehnologije s področja učinkovite rabe energije in 

obnovljivih virov predstavljajo velike možnosti za razvoj in uspeh na tem področju. Prednost 
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na tem področju bi obenem pomenila konkurenčno prednost našega gospodarstva, saj bodo 

tudi ostale države morale slediti tej poti in usmeritvi v nizkoogljično družbo. Vendar v 

osnutku NEP ta razvojna perspektiva manjka oz. program ne izkoristi njenega potenciala, saj 

bo s predvidenimi investicijami v klasične načine pridobivanja energije (fosilna in jedrska) 

zamudil enkratno priložnost preboja. Vlaganje v OVE in URE bo v začetni fazi zahtevalo 

dodatna vlaganja, a je te stroške potrebno primerjati s koristmi, ki jih prinašajo dolgoročno: 

ogromno zmanjšanje stroškov na račun zmanjšane rabe goriv in manjših vplivov na zdravje 

ljudi; povečanje energetske varnosti ter številna nova delovna mesta. 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP načrtuje znatna vlaganja v učinkovito rabo in obnovljive vire 

energije in sicer za 14,3 mrd EUR, v razvoj distribucijskega omrežja, ki proizvodnjo iz OVE 

podpira za 4,9 mrd EUR vlaganj in za 1,4 mrd vlaganj v proizvodnjo električne energije v 

velikih HE v obdobju do leta 2030. 

Vrednost investicij v obdobju do 2030 

[mio EUR] 

  OSN INT JE INT PLIN INT DOD JE DOD PLIN 

Programi trajnostne energetike 14.320 14.320 14.320 14.320 14.320 

Proizvodnja električne energije, vključno z investicijami v HE 3.400 7.380 3.960 7.000 3.290 

Distribucija električne energije, vključno s aktivnimi omrežji 4.880 4.880 4.880 4.880 4.880 

Prenos električne energije in zemeljskega plina 2.190 2.190 2.190 2.190 2.190 

Jedrska energija (izgradnja odlagališča NSRAO) 106 106 106 106 106 

Premog (zapiranje Rudnika Trbovlje Hrastnik) 94 94 94 94 94 

 Skupaj investicije   24.990   28.970   25.550   28.590   24.880  

 

Pripomba Mreža plan B, št. 5 

Najvarnejša in najčistejša je tista energije, ki je ne porabimo 

Energetska razprava v Sloveniji se začne in konča z razpravo o objektih za zagotavljanje 

oskrbe z energijo. Skrajni čas je, da zamenjamo vrstni red prioritet: na prvo mesto je nujno 

treba postaviti varčno in učinkovito rabo energije. NEP mora biti na področju varčne in 

učinkovite rabe energije bistveno bolj ambiciozen, saj uspešno izvajanje ukrepov URE 

pomeni manjšo potrebo po proizvodnih obratih energije. 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombi št. 1 in 4. 

Pripomba Mreža plan B, št. 6 

Z obnovljivimi viri lahko nadomestimo obstoječe netrajnostne energente 
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Vloga OVE v NEP mora biti nadomeščanje obstoječih netrajnostnih energentov z 

obnovljivimi viri. Tehnični potencial tehnologij OVE presega povpraševanje. V zadnjih letih 

beležijo OVE skokovito rast, njihova cena pa pada. 

Mreža Plan B se je do spornega projekta TEŠ 6 že večkrat opredelila – gre za ekonomsko, 

družbeno in okoljsko zgrešeno investicijo. Novih termoelektrarn na premog ne podpiramo, 

ker niso v skladu z našo vizijo prehoda v nizkoogljično družbo. Ob silovitem razvoju 

tehnologij za pametno ravnanje z energijo in učinkovito rabo energije ter epohalnim 

prebojem tehnologij obnovljivih virov energije, je potrebno argumentirano pretehtati 

nadaljnjo rabo jedrske energije po koncu življenjske dobe jedrske elektrarne Krško. Jedrsko 

energijo moramo nadomestiti takoj, ko lahko energijo iz nuklearke nadomestimo s čistejšimi 

ter do človeka, okolja in narave prijaznejšimi viri energije. 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP daje ustrezno izhodišče, da se kot dolgoročna vizija Slovenije 

zastavi 100-odstotno pokrivanje rabe električne energije iz OVE. Do leta 2030 bo po 

projekcijah NEP doseženo 53-odstotno pokrivanje rabe električne energije s proizvodnjo 

električne energije iz OVE. Predvideno je tudi veliko povečanje rabe OVE v stavbah, za 

določene namene v industriji (kot npr. raba visokotemperaturne toplote) pa bo v obdobju do 

leta 2030 raba OVE še omejena. 

Sklicujete se, da tehnični potencial OVE presega povpraševanje po energiji. Del tehničnega 

in ekonomskega potenciala za izkoriščanje OVE v predlog NEP ni bil vključen iz okoljskih 

razlogov, za kar se tudi sami zavzemate v naslednjem odstavku. Za predlog NEP je bila 

izvedena ocena vplivov na okolje, ki klasificira predlagane objekte za izkoriščanje OVE 

glede na okoljsko sprejemljivost. V NEP je vključenega: 

 nad 85% okoljsko sprejemljivega potenciala za izkoriščanje vodne energije v HE. V 

NEP niso vključene nove hidroelektrarne na porečju Soče, del verige hidro 

potenciala na reki Muri; 

 znaten potencial za izkoriščanje vetrne energije. Danes se v Sloveniji vetrna energije 

še ne izkorišča v energetske namene zaradi težav pri umeščanju v prostor. Predlog 

NEP pomeni prekinitev dosedanje praksei in usmerja načrtovanje in izgradnjo 

vetrnih elektrarn najprej na okoljsko najbolj sprejemljive lokacije: nobena predlagana 

potencialna lokacija za izkoriščanje vetrne energije ni na zavarovanih območjih; 

 do leta 2030 se v scenarijih NEP še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije v 

večjem obsegu (vključene je za 0,9 TWh proizvodnje električne energije iz sončnih 

elektrarn oz. 914 MWe instalirane moči). Ko bodo ekonomsko bolj dostopne tudi 

tehnologije za shranjevanje energije, kar bo omogočalo premagovanje sezonskih 

nihanj ponudbe in povpraševanja, bo omogočeno izkoriščanje sončne energije v 

polnem obsegu33. NEP ne izključuje večjega prodora izgradnje sončnih elektrarn, 

                                                      

33  Obstaja negotovost, da bodo uveljavljanje tega vira energije hitrejše ali počasnejše, kot je ocenjeno v 
projekcijah NEP, glede na razvoj tehnologije v svetovnem merilu.  
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 lesno biomaso kot vir energije predlog NEP prednostno usmerja v izrabo v SPTE z 

visokim izkoristkom. Energetska bilanca NEP je pri tem viru usklajena s predlogom 

Strategije izkoriščanja biomase iz kmetijstva in gozdarstva v energetske namene.  

NEP predvideva praktično popoln umik rabe tekočih fosilnih goriv za ogrevanje v široki 

rabi že do leta 2020 in omejitev rabe trdnih fosilnih goriv na eno lokacijo v Sloveniji. 

Zemeljski plin bo v prehodnem obdobju še igral pomembno vlogo, zlasti v toplotnih 

procesih v industriji in v soproizvodnji toplote in električne energije v vseh sektorjih, možno 

pa je tudi večje uveljavljanje v prometu, odvisno od globalnega razvoja v tem sektorju.  

Po ocenah pripravljavcev NEP, ki so alternative ocenjevali po enakih kriterijih, bo cena 

električne energije iz TEŠ6 predvidoma konkurenčna v primerjavi z uvoženo električno 

energijo oz. s konkurenčno proizvodnjo električne energije iz zemeljskega plina. Investicija 

ne bo zelo donosna, bistveno boljši ekonomski rezultati bi bili doseženi, v kolikor bi ta 

investicija in odločanje o njej potekalo optimalno. Investicija je v teku.  

Argumenti za podaljšanje življenjske dobe NEK bodo dodani v NEP oz. podporna gradiva 

za NEP. 

Pripomba Mreža plan B, št. 7 

OVE moramo umeščati v prostor trajnostno 

V mreži Plan B vetrni energiji in drugim obnovljivim virom, ki zadostujejo trajnostnim 

merilom, ne nasprotujemo. Ob skrbnem umeščanju v prostor so obnovljivi viri sprejemljiv in 

okolju manj škodljiv vir energije. Pomembno pa je, da elektrarne umeščamo na ustrezne 

lokacije, kjer ne ogrožajo zavarovanega naravnega okolja, in na ustrezen način, ki omogoča 

vključevanje vsem zainteresiranim. Pri iskanju primernih lokacij smo nevladne organizacije 

pripravljene sodelovati. 

Menimo, da pridelava kmetijskih rastlin za agrogoriva (»biogoriva«) v Sloveniji nima mesta, 

še zlasti zato, ker je naša stopnja prehranske samopreskrbe z rastlinskimi pridelki izjemno 

nizka. 

Stališče IJS CEU: Vsi objekti NEP so bili presojani v okviru celovite presoje vplivov na 

okolje. Okoljski vidiki rabe NEP so bili pri pripravi predloga upoštevani. Raba biogoriv je za 

enkrat v NEP še vključena, skladno z odločitvami v EU.  

Slovenija zagovarja stališče, da je potrebno odločitev EU glede ciljev povezanih z rabo 

biogoriv, spremeniti. V NEP bo dodan komentar v zvezi s tem stališčem. 

Pripomba Mreža plan B, št. 8 

Obnovljivim virom omogočiti prednostno dispečiranje 

Za prehod na obnovljive vire energije se mora NEP bolj izrazito posvetiti izzivu umeščanja 

novih, decentraliziranih proizvodnih enot v omrežje. Za potrebno zagotavljanje prednostnega 

dispečiranja obnovljive energije je ključnega pomena hiter razvoj pametnih omrežij. 
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S tem pa je povezano tudi vprašanje prehodnih energentov – zaradi nefleksibilnosti velikih, 

centraliziranih enot (premogovne termoelektrarne in jedrske elektrarne) je lahko prodor OVE 

omejen. Zaradi veliko večje fleksibilnosti so plinske elektrarne najprimernejši prehodni 

energent. 

Stališče IJS CEU: V Sloveniji je skladno z Energetskim zakonom že od leta 1999 zagotovljeno 

prednostno dispečiranje. Poleg tega je zagotovljen tudi odkup proizvodnje električne 

energije iz OVE na podlagi podporne sheme (t.i. feed-in tarife).  

NEP postavlja razvoj aktivnih (pametnih) omrežij kot svojo tretjo razvojno prioriteto, prvi 

dve sta spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije. V NEP je predvidenih za 

4,9 mrd EUR investicij v razvoj distribucijskih omrežij v obdobju do leta 2030, ki bo z 

uvajanjem OVE pred velikimi razvojnimi izzivi, beleži pa slabo izvajanje zastavljenih 

načrtov v preteklem obdobju. 

Slovenija je vpeta v širši trg z električno energijo. Poleg tega imajo obstoječe termoelektrarne 

na lignit in TEŠ6 v izgradnji nekoliko drugačne tehnične karakteristike kot primerljive 

termoelektrarne v večjih sistemih in so zmožne zagotavljanja sekundarne regulacije, torej 

prilagajanja proizvodnje spremenljivi rabi ali proizvodnji.  

Pripomba Mreža plan B, št. 9 

NEP je na področju prometa izredno pomanjkljiv 

Področje prometa je v NEP obravnavano pomanjkljivo, prostorski razvoj pa je komaj 

omenjen. Po eni strani podatki in analize v dokumentu potrjujejo, da se prav na področju 

prometa poraba energije zadnja leta najbolj povečuje, po drugi strani pa NEP večino 

odgovornosti za ukrepe prelaga na prometno politiko (deloma pa tudi na prostorsko). Ker se 

veljavna prometna politika s problemom energije ne ukvarja, politika urejanja prostora pa je 

zastarela in je praktično ne izvajamo, bi bilo še toliko bolj pomembno v NEP podati vsaj 

ključna izhodišča za zmanjševanje porabe energije v prometu na vseh ravneh. 

Vsi ukrepi, ki jih za porabo energije v prometu predvideva NEP, so vezani na uvajanje novih 

tehnologij, tako glede URE kot glede OVE. Povsem pa sta spregledana vidika energetske 

učinkovitosti prometa glede na modalnost ter upravljanja povpraševanja po prometu, 

predvsem s primerno prometno in prostorsko politiko. 

Stališče IJS CEU: NEP nima mandata za urejanje vseh vprašanj trajnostne prometne 

politike. NEP načrtuje ukrepe na področju učinkovitosti vozil, zamenjave goriv in uvajanja 

novih goriv in učinkovitosti vožnje. Drugih ukrepov trajnostne prometne politike, ki sicer 

vplivajo na rabo energije v prometu, NEP ne more načrtovati (npr. spodbujanja javnega 

prevoza), te ukrepe obravnava prometna politika in Strategija Slovenije za prehod v 

nizkoogljično družbo, ki je v javni obravnavi. Ker se v Sloveniji zaradi vrste razlogov 

soočamo z izrazitim primanjkljajem trajnostne prometne politike in nosilci prometne in 

energetske politike niso isti, je bistveno boljše, da se razprava o novih ukrepih prometne 
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politike (spodbujanje javnega prometa, prostorsko načrtovanje idr.) izvede v okviru 

priprave podnebne strategije in v sodelovanju z nosilci prometne politike, kot v okviru NEP.  

Pripomba Mreža plan B, št. 10 

NEP, ki bo sprejet, naj se tudi izvaja 

Iz izkušenj z neizvajanjem Resolucije o Nacionalnem energetskem programu iz leta 2004 se 

moramo učiti – novi NEP potrebuje mehanizme, ki bodo zagotovili, da bomo opredeljene 

ukrepe izvajali in dosegli sprejete cilje. 

Stališče IJS CEU: NEP podrobno načrtuje izvedbene mehanizme, opredeljeni so roki in 

nosilci izvedbe. Finančni viri za izvedbo NEP so opredeljeni, za spodbujanje URE in OVE je 

zagotovljenih za 75% potrebnih javnih sredstev, načrtovani so tudi novi viri sredstev v te 

namene, zlasti: 

 sredstva EU v finančni perspektivi v obdobju od leta 2014 do 2020; 

 sredstva podnebnega sklada;  

 nov dodatek za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije. 

Pripomba Mreža plan B, št. 11 

Trajnostna energetika zahteva spremembo paradigme 

Glede na naravne vire in omejitve (visoka stopnja biotske raznovrstnosti ob razdrobljenih in 

majhnih habitatih) strateški razvoj ne more temeljiti na izvozu električne energije, razvoj 

elektro-energetike pa ne na pokrivanju porabe na podlagi projekcij trendov v zadnjem 

desetletju (netrajnostnega) gospodarskega razvoja. 

Nacionalna energetska politika ne more sloneti predvsem na dodajanju novih proizvodnih 

kapacitet – potrebna je sprememba paradigme v smeri zmanjševanja energetske intenzivnosti 

in zmanjšanja rabe primarne energije, izboljšanja energetske učinkovitosti tako pri 

proizvodnji in prenosu kot na strani rabe ter povečanja deleža distribuirane proizvodnje in 

obnovljivih virov energije. 

Stališče IJS CEU: Tradicionalno zastavljen razvoj energetike seveda je nevarnost. NEP 

predlaga paradigmo pospešenega vlaganja v trajnostne energetske opcije ob dopolnitvi tudi 

s klasičnimi viri v prehodnem obdobju, kar je odziv na to nevarnost. NEP zaenkrat predlaga 

razvoj OVE do meja okoljske sprejemljivosti glede vpliva na naravo in ne predlaga prevlade 

javnega interesa izkoriščanja OVE nad interesi varovanja narave.  

Izvoz je omejen na prehodna obdobja s presežki proizvodnje v prehodnih obdobjih in je 

posledica strategije, ki predvideva še nadalje diverzifikacijo energetske mešanice. 

Cilj energetske politike Slovenije, opredeljen v Energetskem zakonu, je zagotavljati 

dolgoročno uravnoteženost razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe 

energije, kot je bilo sprejeto že leta 1999. Pri tem je potrebno še nadalje ohranjati 
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diverzifikacijo virov za proizvodnjo električne energije s proizvodnjo, ki je konkurenčna na 

evropskem trgu z električno energijo. Praktično nemogoče je usklajevati zahteve po 

diverzifikaciji virov, avtonomiji sistema v kritičnih razmerah in konkurenčnosti, ne da bi ob 

tem v določenih obdobjih presegli potrebe v Sloveniji. 

Nadaljnje izkoriščanje jedrske energije in domačega premoga ima tudi strateški pomen 

za zanesljivost in konkurenčnost oskrbe z električno energijo in se pri odločanju od teh 

tehta z negativnimi vplivi na okolje ter s tem povezanimi poslovnimi in drugimi tveganji. 
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SEENET IN ZELENA AKCIJA 

Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 1 

 

IJS CEU position: According to the draft NEP, the operational lifetime of the Krško NPP is 

to be extended for 20 years, until 2043. Continuation of its operation depends on favourable 

outcomes of Periodic Safety Reviews, which are conducted every ten years. During the first 

Periodic Safety Review, it was concluded that NEK ageing-management programmes did 

support the safe operation of the plant. NEK had various existing programmes for ageing-

management control, which followed internationally recognised codes and standards and 

applied state-of-the-art methods and techniques. 

In the draft NEP, energy efficiency and renewable use have a leading role: 

 draft NEP priorities are three: energy efficiency, renewable energy sources and 

development of distribution grid including smart grids; 

 energy efficiency is recognised as the most important set of measures as regards 

economic impacts: profitability for investors and improvement of competitiveness of 

economy and society; 

 all public finances planned in NEP in the amount 4 mrd EUR will be used to support 

sustainable energy options (EE, distributed RES, combined heat and power 

production, and local energy supply). Investment in traditional energy options 

(electricity production form fossil fuel and nuclear energy and electricity and natural 

gas transitions project) will be financed from sales revenues; 
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 NEP measures would enable investment in sustainable energy solutions in the 

period up to 2030 in the amount of 14,3 mrd EUR (EE, distributed RES, CHP and 

local energy supply), further development of distribution grid 4,9 mrd EUR and 1,5 

mrd EUR in large scale HPP and large CHP units34.  

 Several other measures complementing financial incentives will be introduced by 

NEP. Further implementation activities are defined and planned in detailin the 

National action plan for energy efficiency for the period 2011 up to 2016 (in decision 

process) and National action plan for renewable energy use by 2020.  

Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 2 

 

IJS CEU position: National energy programme gives appropriate stand point to set a long 

term vision for energy sector for full transition to RES. 53% of electricity production from 

renewable energy sources in final electricity demand by 2030 is one of the NEP targets and 

clearly identifies the pathways by exact plan of activities, financial support and verification 

of environmental feasibility of projects by Environmental report in the frame of Strategic 

Environmental Impact Assessment procedure.  

Draft NEP will be complemented by vision up to 2050. One of the most important long term 

decision of NEP would be on long term use of nuclear energy in Slovenia.  

By Strategic Environmental Impact Assessment of NEP sustainability criteria for renewable 

energy projects included in the programme were assessed. According to results of 

Environmental report, draft NEP includes: 

 Above 85% of all environmentally acceptable hydro potential; 

 Substantial part of wind potential, draft NEP is guiding investors toward 

environmentally most acceptable locations: no one of the proposed locations is not 

in protected area; 

 NEP includes 914 MW PV plants; 

 Wooden biomass use is harmonised with National strategy for forestry and 

agriculture biomass use as energy source. 

 

                                                      

34  These investment volumes are same in all scenario. In BASE_INT NEP scenario: investment in 
sustainable energy represent 57%, investment in distribution grid 19%, and in large HPP and CHP 6% 
as a share of total investment voulme induced by scenario. 
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Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 3 

 

IJS CEU position: Development of distribution grid including smart grids is the third NEP 

priority following energy efficiency and renewable energy as the first two. 

Proposed NEP measures would enable investment of 4,9 mrd EUR in further development 

of the electricity distribution network and represent 19% of total investment in energy by 

2030. See also answer n. 1. 

Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 4 

 

IJS CEU position: NEP does not have mandate to deal with all issues of sustainable 

transport policy. Draft NEP is planning measures related to energy efficiency of vehicles, 

fuel switching in transport, introduction of new fuels, and eco-driving. The other sustainable 

transport measures, which would definitely impact energy use in transport, NEP cannot 

plan (e.g. planning of public transport). These measures are subject of transport policy and 

Strategy of Slovenia for transition towards low carbon society, which is in public discussion 

now (up to February 2015) and is created in cooperation with actors responsible for 

transport policy and implementation of measures.  

Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 5 

 

IJS CEU position: TEŠ6 is on-going project, investment contracts were signed before NEP 

preparation was started. According to economic assessment made in the frame of NEP, the 

electricity costs at alternatives are higher (electricity production based on natural gas or 

electricity imports). Electricity production from renewable energy sources – where higher 

price can be justified by environmental benefits – would be exploited very ambitiously (see 

answer n.2) but will not fulfil energy needs.  

20,7 mrd EUR of financial resources are expected to be invested in sustainable energy 

options, including electricity distribution network development (smart grid platform) and 

large scale CHP and HPP. Out of 24,9 or 28,9 mrd EUR. NEP has an ambition for 

breakthrough in the field of energy efficiency and sets complex measures for different target 

groups.  
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Further efforts are needed towards sustainable production and consumption and efficient 

use of natural resources in general at global, EU and national level, which will help to 

reduce energy demand in long term more than energy efficiency measures alone could 

provide. 

Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 6 

 

IJS CEU position: Expressed SEENET position will be summarised in the Report on NEP 

public consultation. 

Pripomba SEENET in Zelena akcija št. 7 

 

IJS CEU position: Significant changes in energy use and supply are planned in NEP. We are 

aware that implementation of the sustainable energy solutions proposed in NEP will 

significantly depend on public support. 
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SLOVENSKI E-FORUM 

Pripomba SE-F št. 1  

1. Dati večjo vlogo in višjo prioriteto ukrepom učinkovite rabe energije, predvideti zakon o 

URE, zagotoviti sredstva za stimulacijo teh ukrepov  

Stališče IJS CEU: NEP skladno z usmeritvami energetske politike, opredeljene v 

Energetskem zakonu, daje prednost učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov 

energije pred oskrbo z energijo iz neobnovljivih virov energije.  

Trajnostne energetske rešitve imajo v NEP-u vodilno vlogo: 

 osnutek NEP predlaga kot prioritetna področja razvoja energetike: učinkovito rabo 

energije, obnovljive vire energije in razvoj distribucijskih omrežij vključno s 

pametnimi omrežji; 

 učinkovita raba energije (URE) je v NEP-u prepoznana kot najpomembnejše področje 

ukrepanja glede ekonomskih koristi: ukrepi so donosni za investitorja in prispevajo k 

izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva in družbe; 

 javnofinančna sredstva za spodbujanje ukrepov NEP-a so usmerjena izključno v 

trajnostne energetske rešitve: URE, OVE; soproizvodnjo toplote in električne energije 

in lokalno oskrbo z energijo. V obdobju 2010 do 2030 je načrtovanih za 4 mrd EUR 

javnofinančnih spodbud v ta namen. Popolnoma drugačna usmeritev NEP-a je 

predlagana pri financiranju konvencionalnih rešitev pri oskrbi z energijo 

(proizvodnje električne energije iz fosilnih virov in jedrske energije, prenosa in 

distribucije električne energije in zemeljskega plina), kjer spodbud iz javnofinančnih 

sredstev ni, investicije se bodo pokrile izključno s prihodki na trgu z energijo; 

 kot posledica predlaganih ukrepov NEP (finančnih, zakonodajnih in drugih) 

pričakujemo naslednje učinke: investicije v trajnostne energetske rešitve do leta 2050 

bodo znašale 14,3 mrd EUR (URE, razpršena proizvodnja iz OVE in SPTE ter lokalna 

oskrba z energijo), nadaljnji razvoj omrežij za distribucijo električne energije 4,9 mrd 

EUR in velike HE in velike enote SPTE z visokim izkoristkom 1,5 mrd EUR35.  

 po predlogu NEP bodo v prihodnjih 20 letih zato izrazito prevladovale investicije v 

URE in OVE. Do do leta 2020 ocenjujemo, da bo učinek predlagane energetske 

politike za petkrat več v investicije URE in OVE kot izkoriščanje fosilnih virov 

energije; 

 NEP predlaga vrsto drugih spodbud za URE in OVE, ki so komplementarne 

finančnim spodbudam. Predlagani ukrepi so operativni ukrepi. Opredeljene so 

naloge državnih institucij in nosilci ter roki in viri za izvedbo. Nadaljnje izvedbene 

                                                      

35  Višina navedenih investicij je enaka v vseh analiziranih scenarijih NEP. V scenariju OSN INT 
predstavljajo investicije v trajnostne energetske rešitve 57%, v distribucijsko omrežje 19% in v velike 
HE in SPTE 6% skupne višine investicij v tem scenariju. 
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aktivnosti so opredeljene v Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije in v 

Akcijskem načrtu za učinkovito rabo energije 2008 do 2016, novela Akcijskega načrta 

za učinkovito rabo energije za obdobje 2011 do 2016 pa je v postopku sprejema. 

Finančni viri za izvedbo NEP so opredeljeni, za spodbujanje URE in OVE je za 75 % 

potrebnih javnih sredstev načrtovanih v okviru uveljavljenih mehanizmov, načrtovani so 

tudi novi viri sredstev v te namene, zlasti: 

 sredstva EU v finančni perspektivi v obdobju od leta 2014 do 2020; 

 sredstva podnebnega sklada;  

 nov dodatek za spodbujanje proizvodnje toplote iz obnovljivih virov energije. 

Stališče MG: Poseben zakon o URE ni predviden. Področje ureja Energetski zakon, določene 

vsebine pa Zakon o graditvi objektov in Zakon o varstvu okolja. Proračunske vire za 

financiranje področja obravnava Načrt razvojnih programov (NRP) kot tretji del proračuna, 

ki vsebuje investicijske projekte in programe, državne pomoči ter odhodke povezane s 

financiranjem skupnih evropskih politik in drugih donacij. V NRP so proračunski odhodki, 

ki se nanašajo na razvojno politiko države, prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma 

programov.  V pripravi je tudi Podnebni zakon.  

Pripomba SE-F št. 2  

2. Višjo prioriteto dati prenovi distribucijskega omrežja v pametna omrežja (smart grids) za 

omogočanje hitrejšega razširjanja distribuirane proizvodnje elektrike  

Stališče IJS CEU: V predlogu NEP so opredeljena tri prednostna področja v naslednjem 

vrstnem redu:  

 učinkovita raba energije; 

 izkoriščanje obnovljivih virov energije; 

 razvoj omrežij za distribucijo električne energije z uvajanjem aktivnih (pametnih) 

omrežij. 

Po predlogu NEP bodo investicije v razvoj distribucijskih omrežij znašale 4,9 mrd EUR, kar 

je za 19,5 % vseh pričakovanih investicij v scenariju OSN_INT. Po predlogu NEP je 

predvideno, da se bodo investicije poplačale iz omrežnine.  

Bistvenega pomena bo načrtovana sprememba metodologije za izračun omrežnine, da bo 

ustrezno vključevala razvojne stroške in da bo njena višina pogojena z uspešnostjo izvajanja 

razvojnih projektov. Potrebne bodo nadaljnje aktivnosti v podporo tej strateški usmeritvi 

NEP.  
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Pripomba SE-F št. 3 

3. Bolj izpostaviti razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, zlasti malih  

Stališče IJS CEU: Razvoj sistemov daljinskega ogrevanja in hlajenja je izpostavljen v 

podprogramih Lokalna oskrba z energijo, Obnovljivi viri energije in Soproizvodnja toplote 

in električne energije. Investicije v razvoj lokalne oskrbe z energijo in proizvodnjo toplote iz 

obnovljivih virov energije (v vseh sektorjih) bodo predvidoma obsegala za 5 mrd EUR, kar je 

okrog 20% vseh pričakovanih investicij v scenariju OSN_INT. Po predlogu NEP je 

predvideno spodbujanje investicij na tem področju iz sredstev EU skladov v finančnih 

perspektivi 2007-2013 in 2014-2020 ter uvedba novega dodatka za spodbujanje proizvodnje 

toplote iz obnovljivih virov energije. 

Za spodbujanje razvoja lokalne oskrbe z energijo bodo ključni naslednji ukrepi, ki so 

podrobno opredeljeni v podprogramu lokalna energetika: 

 spremembe zakonodaje in priprava predpisov, ki bodo zagotovili prednostno 

uporabo sistemov DO in postopen prehod na nizkoogljične vire v sistemih DO: 

o minimalni obvezni deleži; 

o metodologije in postopki določanja za cene daljinske toplote;  

 nadgradnja načrtovanja lokalne energetike; 

 investicijske podporne sheme;  

 institucionalna krepitev akterjev ter krepitev zmogljivosti za pripravo in izvedbo 

projektov; 

 vzpostavitev sistema kakovosti načrtovanja in izvedbe sistemov daljinskega 

ogrevanja in hlajenja;  

 razvoj lokalnih verig oskrbe z lesno biomaso ter logističnih centrov za lesno biomaso. 

Pripomba SE-F št. 4  

4. Večjo prioriteto dati izrabi obnovljivih virov energije, zlasti izrabi solarne energije tako za 

pridobivanje toplotne kot električne energije  

Stališče IJS CEU: Glej odgovore pod št. 1-3.  

Predlog NEP načrtuje spodbude za izrabo sončne energije za pridobivanje toplotne in 

električne energije.  

V projekciji NEP je predvideno povečanje skupne moči sončnih elektrarn na 914 MW 

(0,9 TWh letne proizvodnje) do leta 2030, ključni instrument za spodbujanje bo v celotnem 

obdobju uveljavljena shema podpor proizvodnji električne energije iz obnovljivih virov 

energije, ki bo redno posodobljena. V kolikor bo z razpoložljivimi sredstvi možno 

spodbuditi večjo proizvodnjo električne energije iz sončnih elektrarn, bo projekcija NEP 

presežena, kar bo pozitivno vplivalo na večino okoljskih kazalcev in kazalce 

konkurenčnosti. Do leta 2030 se še ne opiramo na izkoriščanje sončne energije za 
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proizvodnjo električne energije v večjem obsegu, dokler ne bodo ekonomsko bolj dostopne 

tudi tehnologije za shranjevanje energije za premagovanje sezonskih nihanj ponudbe in 

povpraševanja, ki bodo omogočile izkoriščanje OVE v polnem obsegu.  

Ob načrtovanem povečanju izgradnje sončnih elektrarn bo ključno usmerjanje postavitve 

sončnih elektrarn na področja, ki so s stališča razvoja omrežij najprimernejša, torej na 

območja z večjo gostoto rabe električne energije. S preseganjem načrtovane moči sončnih 

elektrarn bodo ukrepi na tem področju še bolj nujni. 

Izkoriščanje sončne energije za oskrbo s toploto se po predlogu NEP spodbuja z 

uveljavljenimi instrumenti finančnih spodbud in v okviru energetske sanacije stavb ter 

predpisov o energetski učinkovitosti stavb. Predlog NEP načrtuje nov finančni vir: dodatek 

za spodbujanje oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije. 

Pripomba SE-F št. 5  

5. Predvideti zakon o OVE z viri financiranja  

Stališče MG: Poseben zakon o URE ni predviden. Glej tudi odgovor na pripombo št. 1. 

Pripomba SE-F št. 6  

6. Pri izrabi lesne biomase naj ima tehnološka izraba prednost pred energetsko  

Stališče IJS CEU: Spodbujanje rabe lesne biomase za proizvodnjo lesnih izdelkov ni 

predmet energetske politike temveč podnebne, industrijske in splošne politike učinkovite 

rabe virov.  

Spodbujanje uporabe lesnih izdelkov Predlog NEP načrtuje v okviru svojih pristojnosti pri 

spodbujanju graditve objektov z upoštevanjem okoljskih učinkov oz. rabe energije v 

življenjski dobi izdelkov (LCA analize), ki se bo postopoma uveljavljala v EU.  Priporočljivo 

je, da Slovenija igra zelo aktivno vlogo pri tem. 

Pripomba SE-F št. 7  

7. Dodati je potrebno scenarij izrabe zemeljskega plina kot prehodnega fosilnega goriva v 

nizkoogljično družbo, zlasti predvideti rabo v prometu in za male soproizvodne enote  

Stališče IJS CEU: Predlog NEP vključuje izkoriščanje zemeljskega plina s posebnim 

poudarkom na soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom (SPTE). 

Ocena učinkov NEP kaže na znatno povečanje izkoriščanja zemeljskega plina do leta 2030 in 

sicer: 

 proizvodnja električne energije iz zemeljskega plina se bo tudi v osnovnem in jedrskem 

scenariju povečala za 600% in sicer s 0,46 TWh v letu 2008 na 3,4 TWh v letu 2030, kar bo 

posledica izgradnje novih enot SPTE v vseh sektorjih. Predlog NEP daje prednost SPTE 

pred ločeno proizvodnjo električne energije na zemeljski plin zaradi visokega izkoristka 

pretvorb in nizkih specifičnih emisij toplogrednih plinov pod 200 kg CO2 ekv/MWh; 
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 skupna oskrba z zemeljskim plinom se bo povečala za 59%, zemeljski plin v končni rabi 

pa se bo ustalil na ravni podobni sedanji, kot posledica povečane energetske 

učinkovitosti in znatnega prodora obnovljivih virov energije in daljinske toplote; (poraba 

ZP za proizvodnjo električne energije se ne šteje v rabo končne energije); 

 V NEP je predvideno tudi povečanje rabe zemeljskega plina v prometu. Negotovost 

ocene prodora ZP v promet obstaja zaradi neznank glede globalnega razvoja tehnologij v 

prometu; 

 v plinskem scenariju oskrbe z električno energijo - v kolikor bo ta izbran - bo vloga 

zemeljskega plina še bistveno večja, kar je podrobno dokumentirano v oceni učinkov 

NEP. 

Zemeljski plin ostaja v prehodnem obdobju pomemben energent, zlasti proizvodnja 

električne energije v SPTE se bo bistveno povečala po predlogu NEP (v vseh scenarijih), v 

končni rabi ne pričakujemo bistvene rasti porabe. Proizvodnja električne energije iz 

zemeljskega plina v plinsko parnih elektrarnah pa bo odvisna od odločitve o scenariju. 

Ocene kažejo, da bi na račun manjše strateške zanesljivosti in z višjo lastno ceno električne 

energije nadomestili proizvodnjo iz električne energije na osnovi premoga ali iz jedrske 

energije ali pa iz obeh virov.  

Pripomba SE-F št. 8  

8. Manjka scenarij-politika rabe tekočih goriv  

Stališče IJS CEU: Politika rabe tekočih goriv je opredeljena v posebnem podprogramu: 

Tekoča goriva. Vsi scenariji vključujejo bilance rabe tekočih goriv. Glavne spremembe so 

načrtovane z nadomestitvijo tekočih goriv za ogrevanje v široki rabi praktično do leta 2020, 

v kolikor bodo ukrepi NEP podprti z ukrepi davčne politike v smeri zelene davčne reforme. 

Pripomba SE-F št. 9  

9. Izpostaviti korake k energetski samozadostnosti in opustiti scenarije, ki predvidevajo 

proizvodnjo elektrike za izvoz,  

Stališče IJS CEU: Cilj energetske politike Slovenije, opredeljen v Energetskem zakonu, je 

zagotavljati dolgoročno uravnoteženost razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje 

porabe energije, kot je bilo sprejeto že leta 1999. Pri tem je potrebno še nadalje ohranjati 

diverzifikacijo virov za proizvodnjo električne energije s proizvodnjo, ki je konkurenčna na 

trgu z energijo. Praktično nemogoče je usklajevati zahteve po diverzifikaciji virov, 

avtonomiji sistema v kritičnih razmerah in konkurenčnosti, ne da bi ob tem v določenih 

obdobjih presegli potrebe v Sloveniji. 

Zaradi velikosti Slovenskega sistema posamezna elektrarna pomeni relativno velik delež v 

proizvodnji energije. Za termoelektrarne na fosilna goriva tipične moči elektrarn, ki 

ustrezajo kriterijem za BAT tehnologije nad 400 MW, pri jedrskih elektrarnah pa na trgu ni 

konkurenčne tehnologije moči pod 1000 MW. V prehodnem obdobju, v kolikor bi želeli v 
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Sloveniji ohraniti avtonomen elektroenergetski sistem, je potrebna proizvodnja v 

konvencionalnih elektrarnah na najmanj dveh lokacijah. Posledično v določenih prehodnih 

obdobjih nastopajo viški proizvodnje in izvoz električne energije.  

Pripomba SE-F št. 10  

10. Ker izvajanje energetske politike vse bolj zadeva slehernega državljana, morajo v NEP 

dobiti večjo vlogo nevladne organizacije, zlasti na področju ozaveščanja in energetskega 

opismenjevanja najširšega kroga občanov – porabnikov,  

Stališče IJS CEU: Aktivnosti NVO na področju ozaveščanja najširšega kroga občanov so 

opredeljene v Operativnem programu zmanjševanja emisij toplogrednih plinov, Akcijskega 

načrta za učinkovito rabo energije za obdobje 2011- 2016 ter Podnebni strategiji do leta 2050.  

Predlog NEP bo dopolnjen glede tega vprašanja. 

Pripomba SE-F št. 11  

11. Ni analize potrebnih človeških virov in razmerja do izobraževalnega sistema.  

Stališče IJS CEU: Poseben podprogram NEP izobraževanja in usposabljanje opredeljuje 

aktivnosti na teh področjih. Analize človeških virov za Slovenijo ni, niti ni ocenjen pozitiven 

učinek na zaposlovanje na področju zelenih energetskih tehnologij. 
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ZVEZA DRUŠTEV ZA VARSTVO OKOLJA 

Pripomba ZVO, št. 1 

1. Bistvo NEP vidimo v izpostavljeni usmeritvi k zanesljivi dobavi kvalitetne elektrike 

(24/7), tako v našem sistemu kot v povezavi z evropskim. Kvaliteta in zanesljivost imata 

prvenstvo zaradi gospodarstva in gospodinjstev. Zato so obstoječe 24/7 elektrarne nujne, 

nekatere z zamenjavo kot npr. 3-4 (kasneje 5) s TEŠ6, ki ga je treba čim prej izgraditi. V 

primeru potreb je treba načrtovati drugo jedrsko elektrarno, pod 1000 MW. JEK za 500 MW 

bi lahko bila v tovarni aluminija (predlog za preizkus).  

Lahko pa tudi kot skupna naložba kje na Madžarskem. V Evropi je treba doseči, da se jedrske 

elektrarne priznajo za zamenjave premogovih in plinskih, če naj res zmanjšamo CO2. 

Stališče IJS CEU: Izraženo stališče bo povzeto v Poročilu o javni obravnavi NEP. 

Konkurenčna ponudba jedrske tehnologije je v razponu moči nad 1000 MW.  

Pripomba ZVO, št. 2 

2. Vsi ostali kriteriji so bistveno manj pomembni, kar se mora odražati v rangiranju usmeritev 

v NEP.  

V Osnutku izpostavljena pomembnost zanesljivosti in kvalitete 24/7 ni enoznačno določena, 

kot preferenčna z veliko prednostjo napram vsem ostalim vidikom (občasni viri, manjši viri, 

ki so v tem pomenu nepomembni in škodujejo drugim pomembnejšim potencialom Slovenije, 

ki so povezani z naravo in kulturno krajino - Natura 2000, kmetijska zemlja, nezavarovana 

narava, turistično gospodarstvo - kot prednost Slovenije, krajinske vrednote, ipd.). 

Stališče IJS CEU: NEP skladno z usmeritvami energetske politike, opredeljene v 

Energetskem zakonu, daje prednost učinkoviti rabi energije in izkoriščanju obnovljivih virov 

energije pred oskrbo z energijo iz neobnovljivih virov energije. Skladno s cilji energetske 

politike in pravili, ki veljajo v EU, so finančne spodbude NEP, ki se financirajo iz javnih 

sredstev, usmerjene izključno v trajnostne energetske rešitve (učinkovito rabo energije, 

izkoriščanje obnovljivih virov energije, soproizvodnjo toplote in električne energije in 

lokalno oskrbo z energijo).  

Pripomba ZVO, št. 3 

3. Nujno je lokalno obravnavati vire toplote, ki niso elektrika. Namreč določeni elektro viri, 

kot je elektrika iz HE ne nudi toplote. Tudi sončni moduli ne, prav tako ne vetrne, ki so itak v 

Sloveniji škodljive iz vrste razlogov in nepotrebne. Namreč 24/7 viri dajejo dovolj elektrike 

za več let vnaprej. Predlagamo dosledno opustitev vseh načrtov z vetrnicami v Sloveniji. 

Predlagamo tudi, da se sončni paneli za pridobivanje elektrike smejo postavljati le v urbanih 

središčih, nikakor pa ne na kmetijskih in naravnih površinah. 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP obravnava lokalno oskrbo s toploto v podprogramih Lokalna 

oskrba z energijo, Obnovljivi viri energije in Soproizvodnja toplote in električne energije. 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

128 

 

Predlog NEP je bil ocenjen v okviru celovite presoje vplivov na okolje glede okoljske 

sprejemljivosti posameznih objektov in podprogramov. V NEP-u je predlaganih 14 lokacij za 

izkoriščanje vetrne energije, vse lokacije se nahajajo zunaj varovanih območij, metodologija 

ocenjevanja in okoljske ocene so podane v Okoljskem poročilu NEP, ki je sestavni del 

dokumentacije o NEP, potrebni omilitveni ukrepi so vključeni v NEP.  

Obstoječa shema podpor za spodbujanje proizvodnje električne energije iz OVE bistveno 

bolj stimulira izgradnjo sončnih elektrarn na stavbah, kot pa prostostoječe sončne elektrarne. 

To je tudi ena od usmeritev NEP, ki je pomembna tudi z vidika elektroenergetskega sistema 

ne le z vidika prostorskega načrtovanje. NEP usmerja postavitev elektrarn v območja z 

gostejšo porabo energije, kar je s stališča razvoja in stroškov razvoja distribucijskega omrežja 

optimalno. Postavljena je tudi letna kvota za spodbude prostostoječim elektrarnam v okviru 

podporne sheme. Postavitve sončnih elektrarn na kmetijskih površinah so predvsem 

posledica investicijske podpore dopolnilni dejavnosti kmetij v okviru kmetijske politike. 

Pripomba ZVO, št. 4 

4. Nujno je pri vseh elektrarnah, ki sproščajo še toploto, le-to izkoristiti. Nevzdržno je, da 

naša JEK meče toploto v okolico. Pa ni edina. 

Stališče IJS CEU: Tudi pod bistveno bolj konkurenčnimi pogoji, kot so v Sloveniji, se 

investitorji v EU ne odločajo za daljinsko ogrevanje z izkoriščanjem jedrske energije 

(Nedavno se za tako tehnologijo niso odločili na Finskem ob pričakovanih dvakrat več 

obratovalnih urah, dvakrat višji ceni toplote iz konkurenčnih virov kot v Sloveniji in 

bistveno večjim dnevnim odjemom). 

NEP postavlja ambiciozne cilje razvoju soproizvodnje toplote in električne energije z 

visokim izkoristkom v vseh sektorjih. Proizvodnja toplote iz teh virov naj bi se do leta 2000 

[MATEVŽ] 

Pripomba ZVO, št. 5 

5. V Sloveniji , kot zgoraj omenjeno, imamo dovolj virov elektrike, tudi še s spremembami v 

Trbovljah in Ljubljani, tako, da uničevanje narave z nadaljnjo gradnjo HE in celo vetrnic po 

hribih ni potrebno naši generaciji.  

To bi bilo povsem netrajnostno početje. Naslednikom je treba prepustiti današnjo ohranjeno 

naravo brez dodatnih uničenj in jim prepustiti v odločanje, kaj bodo z njo naredili po 50 letih 

od tega trenutka. 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor pod točko 3. 

Pripomba ZVO, št. 6 

6. Izpuščeno je sistematično uvajanje izrabe sonca za ogrevanje prostorov, vode in za hlajenje 

namesto klima naprav.  
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Sistematično uvajanje sonca v te namene (kot infrastruktura po zgledu metode plinskih 

napeljav) bistveno poceni naprave in ustvari veliko delovnih mest ter angažira domača mala, 

srednja in večja podjetja.  

Infrastrukturno uvedbo sonca v omenjene namene tudi predlagamo kot dopolnitev, posebno 

za področja z veliko sonca (Primorska z Obalo). 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP načrtuje sistematično uvajanje sončne energije v stavbe preko 

več mehanizmov: 

- pravilnika o energetski učinkovitosti stavb, ki predpisuje obvezne deleže izrabe OVE v 

vseh novo zgrajenih stavbah in ob večjih prenovah stavb; 

- ukrepov za energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje in solarno arhitekturo (glej 

podprogram Prostorsko načrtovanje); 

- spodbud za celostne sanacije stavb in spodbud za proizvodnjo toplote iz obnovljivih 

virov. 

Predlog NEP načrtuje tudi bolj sistematično uvajanje obnovljivih virov energije v sisteme 

daljinskega ogrevanja in hlajenja, predpisan bo obvezni delež OVE v teh sistemih, 

predvidene so spodbude za proizvodnjo toplote. V predlogu NEP je načrtovana nova 

podporna shema za spodbujanje oskrbe s toploto iz obnovljivih virov energije. Glede na 

ekonomiko infrastrukture za izkoriščanje sonca v toplotne namene, vključno s sezonskim 

shranjevanjem toplote, bodo te tehnologije postopoma vključene v sheme podpore. 

Pripomba ZVO, št. 7 

7. Predlagamo takojšnjo opustitev načrtov prenosnih plinovodov M6 Ajdovščina - Lucija in 

M8 Kalce - Jelšane.  

Tu svojo vlogo lahko odigra sonce. Novi plinovodi tu so nepotrebni. 

Stališče IJS CEU: Plinovod Kalce Jelšane je pomemben za nadaljnje mednarodno 

povezovanje Slovenije in kot povezava na načrtovane terminale za UZP na Hrvaškem.  

Pripomba ZVO, št. 8 

8. Predlagamo opustitev načrtov plinovoda Južni tok čez Slovenijo. Lahko gre skozi Avstrijo.  

Prav tako predlagamo prepoved terminala za utekočinjeni zemeljski plin v Kopru ali kje ob 

slovenski obali. 

Stališče IJS CEU: Cilj nacionalnega energetskega programa je razvoj prenosnih zmogljivosti 

v smeri dodatne diverzifikacije dobavnih poti do obstoječih in novih virov zemeljskega plina 

ter skladiščnih zmogljivosti. Ta cilj je pomemben za Slovenijo in za EU, v NEP je predvideno 

vključevanje v načrtovane mednarodne projekte in trge, prednostno v plinovodne povezave 

v regiji, vključno s povezavami na UZP terminale in z dostopom do skladiščnih zmogljivosti 

(plinovod Južni tok, Nabucco, TAP, TGL, UZP terminal).  
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UZP terminal v Kopru ali ob slovenski obali v NEP ni predviden. 

Pripomba ZVO, št. 9 

9. Pri daljnovodih je nujen na Madžarsko, ne pa proti Italiji mimo ali blizu TNP, ker je to 

zgolj komerciala , ne pa potreba Slovenije. 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP vključuje nadaljnje mednarodno povezovanje s sosednjimi 

državami in to usmerja prednostno v izgradnjo 400 kV povezave z Madžarsko, kar 

pomembno podpira nadaljnji razvoj enotnega trga EU, konvergenco trgov in izboljšuje 

zanesljivost oskrbe v Sloveniji in v EU. 

Potencialne trasa načrtovanega daljnovoda proti Italiji so ovrednotene z okoljskega stališča v 

Okoljskem poročilu v okviru postopka celovite presoje vplivov na okolje. 

Pripomba ZVO, št. 10 

10. Dovolj je črpalna elektrarna Avče, opustiti je potrebno megalomansko na Kozjaku. 

Povsem nepotrebna. 

Stališče IJS CEU: Med zmogljivostmi za shranjevanje električne energije so ekonomsko 

najbolj upravičene črpalne elektrarne, čeprav je potrebno razvojno pozornost nameniti tudi 

drugim projektom. Ključni razlogi za gradnjo črpalnih elektrarn so potreba po zadostnih 

zmogljivostih v sistemu, razlike v ceni med pasovno in trapezno energije, od vremena 

odvisni viri energije in pasovni viri energije. Tovrstne zmogljivosti so pomembne za 

povečanje zanesljivosti, ekonomičnosti in kakovosti oskrbe z električno energijo. Med 

zmogljivostmi za shranjevanje so ekonomsko najbolj upravičene črpalne elektrarne, čeprav 

je potrebno razvojno pozornost nameniti tudi drugim projektom. Nadaljnja intenzivna 

graditev črpalnih elektrarn je zelo primerna kot razvojna možnost ob morebitni zgraditvi 

JEK2, saj bo omogočala prodajo električne energije v obdobjih višjih cen električne energije.  

Pripomba ZVO, št. 11 

11. Večino načrtovanih energetskih novogradenj je treba zamakniti v kasnejše obdobje, vse 

dokler v Sloveniji ne zmanjšamo metanja energije skozi okno za 30 % , tako električne kot 

toplotne. 

Stališče IJS CEU: Predlog NEP vključuje obsežen nabor ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti, vključno s finančnimi spodbudami. V prihodnjem desetletju bodo delovali 

tudi dejavniki, ki bodo vplivali na znižanje rabe električne energije in drugi razvojni 

dejavniki, ki bodo vplivali na povečanje rabe električne energije (raba toplotnih črpalk, 

uvajanje električne energije v promet, pasivne stavbe, uporaba najbolj kakovostnega 

energenta v naprednih tehnologijah idr.). Projekcije NEP kažejo na porast rabe električne 

energije za 7% do leta 2030 kljub obsežnemu programu ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti. 
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Projekcije NEP kažejo na naslednji razvoj po sektorjih. V industriji, po znižanju rabe energije 

zaradi gospodarske krize, pričakujemo, da bo raven leta 2015 primerljiva kot leta 2008. 

Spodbujanje učinkovite rabe energije bo predvidoma zagotovilo posodobitev 

elektromotornih pogonov (zamenjava električnih motorjev, frekvenčna regulacija, 

zmanjšanje puščanj komprimiranega zraka itn.), ukrepe na električnih obločnih pečeh in v 

drugih industrijskih procesih. Zaradi teh ukrepov bo rast rabe električne energije bistveno 

nižja od rasti gospodarske aktivnosti, do leta 2030 kaže na 12,8 % povečanje glede na leto 

2008. Visoka rast v prometu (povečanje rabe električne energije za 250 odstotkov glede na 

leto 2008) je v največji meri posledica uvajanja električnih vozil, saj se je električna energije 

leta 2008 uporabljala le v železniškem prometu in v zelo majhnem obsegu za pogon žičnic. V 

gospodinjstvih projekcije kažejo na povečanje za samo 1 odstotek v celotnem obdobju, 

krepili se bodo dejavniki, ki povečujejo rabo energije (naraščajoče informatizacije, večje 

opremljenosti gospodinjstev z zabavno elektroniko, klimatskimi napravami, toplotnimi 

črpalkami za ogrevanje ter večanje deleža električnih kuhališč) in sočasno dejavniki, ki 

zmanjšujejo rabo električne energije, tudi kot posledica aktivne politike (zmanjševala se bo 

raba velikih gospodinjskih aparatov ter za pripravo tople sanitarne vode, zlasti na račun 

večjega izkoriščanja sončne energije in rabe toplotnih črpalk). Ostala raba, ki obsega 

storitvene dejavnosti in kmetijstvo, je edini sektor, kjer projekcije kažejo na zmanjšanje rabe 

električne energije in sicer za 3% od leta 2008 do 2030. Ocenjujemo, da se bo zmanjšala raba 

električne energije za razsvetljavo ter ostale potrebe, povečala pa se bo raba za prezračevanje 

in hlajenje prostorov ter tudi za ogrevanje zaradi večjega števila toplotnih črpalk. 

Vsi obstoječi objekti za proizvodnjo električne energije - razen NEK ob uspešno podaljšani 

življenjski dobi in hidroelektrarn - bodo umaknjeni z obratovanja do leta 2030. Za ohranitev 

lastnega elektroenergetskega sistema z vsemi funkcijami v državi je potrebna nadomestitev 

teh objektov. Potrebno bo ohraniti proizvodnjo električne energije na najmanj dveh 

lokacijah, v enotah, ki so konkurenčne. Vaše stališče je v nasprotju s stališčem v pripombi 

pod številko 1.  
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ZVEZA EKOLOŠKIH GIBANJ 

ZEG, pripomba št. 1 

I. ZEMELJSKI PLIN (podpiramo) 

V obrazložitvi pripravljavca NEP so navedeni sledeči razlogi, kot osnova za pripravo NEP: 

- doseganje ciljev podnebno energetskega svežnja, 
- spremenjene okoliščine v mednarodnem prostoru zlasti na trgih energentov in energetskih 

tehnologij. 
 
V ZEG, nevladni okoljski organizaciji, menimo, da je pomembno vodilo za pripravo NEP tudi  

- gospodarsko in energetsko stanje v Sloveniji, 
- stanje emisij v ozračje kot posledica delovanja termoenergetskih objektov in prometa. 
 

Po naši oceni ti razlogi niso bili celovito upoštevani pri pripravi programov in ukrepov za zagotavljanje 

proizvodnje električne energije. V celotnem programu manjka aktivna uporaba zemeljskega plina, ki je 

tehnično in okoljsko najbolj sprejemljivo fosilno gorivo v energetski in logistični perspektivi Slovenije. 

Poudariti želimo, da je za učinkovit razvoj energetike v R Sloveniji potrebno predvideti razširjeno 

uporabo zemeljskega plina in v NEP vključiti potrebne objekte in infrastrukturo za aktivno uporabo 

utekočinjenega zemeljskega (UZP), ki bi ga preko terminala v pristanišču Koper pripeljali iz katere koli 

lokacije na svetu in s tem omogočili večjo konkurenčnost in visoko varnost pri oskrbi tega 

energetskega vira. 

Trdimo, da je v osnutku NEP-a plinski scenarij podcenjen. Sicer so v NEP-u predvidene v plinskem 
(rezervnem) scenariju tudi plinsko-parni elektrarni, vendar v energetski javnosti še vedno velja zmotno 
prepričanje, da se v Sloveniji iz plina ne splača delati elektrike. Seveda to prepričanje lahko velja tudi 
še naprej, če bo oskrba z zemeljskim plinom vezana še naprej predvsem na enega dobavitelja s 
pretežnim tržnim vplivom in temu ustrezno visokimi cenami. 
 
V ZEG menimo, da je problem previsokih cen zemeljskega plina možno rešiti z diferencirano oskrbo, 
približati se je treba svetovnemu plinskemu trgu po več poteh in dopustiti medsebojno konkurenčno 
delovanje ponudnikov iz več virov. Dokler je izključena raba neposredno konkurenčne poti po morju 
za sprejem UZP, ki jo ima na razpolago obmorska Slovenija, ni veliko možnosti za konkurenčno 
učinkovanje na domačem plinskem trgu. Po podatkih s katerimi razpolagamo v ZEG so možnosti za 
znižanje cen velike in realne v primerjavi s cenami zemeljskega plina iz doslej edinega 
prevladujočega cevovodnega vira v Sloveniji. Vsega tega NEP ne obravnava. 
 
Znano je, da je zemeljski plin ekološko najčistejše fosilno gorivo, saj emisije v plinsko parnih 
elektrarnah dosegajo le 330 do 350 kg CO2 /MWh. Zemeljski plin zato znatno prispeva k nizko ogljični 
družbi. Tudi za to ga zagovorniki obnovljivih virov energije sprejemajo kot komplementarni vir za čas, 
ko značilna vira OVE sonce in veter nista na razpolago. Gre torej za okoljsko sprejemljive elektrarne, 
s hitrim zagonom in s spremenljivo močjo, ki podpirajo uvajanje OVE v energetiki. Tudi v zvezi s tem 
je povezan trend gradnje energetskih objektov v državah OECD, ki so 90% dodatnih kapacitet za 
proizvodnjo elektrike v obdobju 2000 do 2010 zgradile na zemeljskem plinu.  
 

V NEP-u ni predvidena možnost uporabe UZP kot goriva v prometu predvsem za pogon težkih 
cestnih vozil na srednjih in dolgih relacijah, kar strategije v EU že predvidevajo (uvajanje modrih 
koridorjev, ob katerih bo tudi polnilna infrastruktura za vozila na utekočinjeni zemeljski plin). V 
primerjavi z dieslom je UZP znatno cenejši, v izpušnih plinih ima za 30% manj CO2, 95% manj SO2 , 
80% manj NOx in nič trdih delcev. Motorji, ki uporabljajo UZP kot pogonsko gorivo, že danes 
izpolnjujejo najvišje okoljske standarde EURO 6. Slovenija ima že danes zaradi težkega tovornega 
tranzita velike težave s škodljivimi emisijami v zrak, ki že presegajo emisije iz termoenergetskih 
objektov in UZP je trenutno edina realna in danes poznana pot za zmanjšanje teh emisij. V osnutku 
NEP se ob navajanju vseh vrst pogonskih goriv dosledno izpušča UZP kot sicer ekonomsko in 
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okoljsko najbolj sprejemljivo gorivo. Očitno sestavljavci še niso zaznali njegove konkurenčnosti z 
dieslom in njegovega pomena za slovensko logistiko in čistejše okolje. 
 
Naša mesta , predvsem Ljubljana, se dušijo v izpustnih plinih in delcih in dieselskih motorjev, tudi iz 
vozil mestnega prometa. Uporaba utekočinjenega zemeljskega plina bi sigurno najbolje in tehnično 
dostopno, rešila ta problem. Podobno bi z zahtevo po uporabi UZP kot gorivo za težek tranzitni 
promet lahko bistveno znižali škodljive emisije tranzitnega prometa, pa še dosegli bi uporabo 
kamionov najvišjih standardov, morda tudi kakšnega manj na naših že preobremenjenih cestah. 
 
UZP se uveljavlja tudi kot zamenjava goriv, praviloma težkih plinskih olj in še manj vrednejših goriv, 
za pogon ladij, zlasti v zaprtih morjih, kjer prekomerne obremenitve okolja povzročajo ravno slaba 
goriva. Obvezna postopna zamenjava pogonskih goriv z UZP že danes poteka v Baltiškem morju in 
še drugod po svetu. V nasprotju z mednarodnimi prizadevanji za čista morja je v decembru 2009 v 
Državnem zboru bila sprejeta resolucija o strategiji za zaščite Jadrana (ReSJad). S tem se je 
Slovenija samoizločila iz procesov uvajanja ekonomsko in ekološko perspektivnih energentov v 
transportu. Resolucija pravzaprav določa samo to, da na slovenski obali ne bo plinskega terminala 
kar je velik nesmisel. Če bi želeli res vplivati na čistost Jadrana, bi si po vzgledu Baltika prizadevali, 
da ladje ob vplutju v Jadran v Otrantskih vratih iz slabih okoljsko škodljivih goriv preidejo na UZP. Med 
več potrebnimi natakališči za ladje na UZP v Jadranu bo potrebno predvidoma tudi v Luki Koper 
postaviti tako natakališče. Ali bo državni zbor z Resolucijo o strategiji za Jadran (ResSJad) 
Slovencem preprečili uporabo UZP v energetiki, transportu in za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov in zdravju škodljivih plinov? 
 
Seveda pobudnikov Strategije za zaščito Jadrana ne motijo naftni tankerji, ki dnevno privažajo nafto v 

sosednje pristanišče Trst, tudi do 4 na dan. Vsa ta nafta na vodi pred slovensko obalo je realna 

grožnja našim okoljskim in gospodaraskim interesom. 

V ZEG menimo in zahtevamo, da se v NEP nujno uvrstiti uporaba utekočinjenega zemeljskega plina z 

ustreznimi objekti in infrastrukturo. Pomembno je, da se v Sloveniji trem energetskim stebrom EES 

(hidro, termo in jedrska) uravnoteženo priključi še četrti - plinska energetika. Prav tako je pomembno, 

da se ob dveh dominantnih novih projektih za proizvodnjo elektrike iz NEP (NEK 2 in TEŠ 6) postavi 

tudi nekaj plinsko parnih elektrarn , tudi ob terminalu v Kopru vsaj ena z močjo 240 ali več MW, ki ne 

bodo zahtevale dodatne gradnje ali najema sistemske rezerve in bodo pomagale k večji fleksibilnosti 

nacionalnega oz. regijskega energetskega sistema.  

Samo UZP iz domačega, na slovenski zemlji postavljenega sprejemnega terminala lahko omogoči 

učinke, kot 

 čim manjši vpliv energentov in pogonskih goriv na okolje, 

 višjo zanesljivost v oskrbi s plinom in elektriko, 

 izboljšanje konkurenčnosti družbe in gospodarstva. 
 
Argumenti za dopolnitve osnutka predloga NEP za vključevanje uporabe utekočinjenega 
zemeljskega plina  

Svoje predloge za vključitev uporabe utekočinjenega zemeljskega plina in posledično umestitve v 
NEP izgradnjo sprejemnega terminala za utekočinjeni zemeljski plin in plinsko parne elektrarne v 
zaledju pristanišča Koper utemeljujemo predvsem s sledečimi dejstvi: 

 Poraba zemeljskega plina v Sloveniji je primerjalno z drugimi razvitejšimi državami v EU manjša.  

 Predvideva se večji porast porabe iz več razlogov:  
- uporabe v energetiki (dolgoročno in postopno nadomeščanje premogovnih TE s plinsko-

parnimi TE), zaradi klimatskih zahtev, saj plinske elektrarne emitirajo 330 do 350 kg 
CO2/MWh, premogove pa med 850 in 1200 kg CO2/MWh, 

- povečana poraba zemeljskega plina za proizvodnjo električne energije izboljšuje 
problematiko CO2 kuponov za Slovenijo in s tem ceno energije in konkurenčnost 
gospodarstva, 
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- povečane porabe prebivalstva, saj se zaradi emisijskih razlogov predvideva večja preskrba 
z zemeljskim plinom tudi v povezavi z večjo uporabo sistemov za SPTE, ki uporabljajo za 
energent zemeljski plin, 

 Zagotavljanje dobave zemeljskega plina po konkurenčnih cenah in pogojih, v veliki meri tudi iz 
novih virov, 

 Zagotavljanje diverzifikacije dobavnih poti plina v Slovenijo in EU in zagotavljanje širokega izbira 
dobaviteljev energenta iz vsega sveta, npr. iz Katarja, Mehike, Venezuele (ko je pri nas zima je 
tam poletje z nižjimi cenami), 

 Omogočanje EU izvajanje politike povečane porabe najčistejšega fosilnega goriva, to je 
zemeljskega plina in istočasno zmanjšanje odvisnosti držav EU od enega potencialno 
dominantnega dobavitelja zemeljskega plina,  

 Omogočanje porabe zemeljskega plina v elektro energetskih objektih, saj je omogočena uporaba 
plina v času konične porabe električne energije po bistveno ugodnejših cenah, možne so direktni 
dogovori med dobavitelji (npr. iz Katarja) in našimi velikimi porabniki (npr. v energetiki) 

 Omogočanje pokrivanje konic porabe plina tekom dneva in preko letnih obdobij, kar je pri preskrbi 
s plinovodi na koncu 3500 do 4000 km dolge cevi nemogoče (tudi elastičnost sistema terminal 
UZP – tanker UZP), 

 Zagotavljanje skladiščenja in rezervo plina (dva rezervoarja po 150 tisoč m
3 
utekočinjenega plina 

predstavljata 180 milijonov Sm
3
 zemeljskega plina). 

 

Predlagani sprejemni terminal s plinsko parno elektrarno bi omogočal tudi naslednje učinke in 

gospodarske koristi za območje Obale in Slovenijo, ki jih pripravljavci energetskih planov ne bi smeli 

prezreti pri svojih tehtanjih in odločitvah kateri objekti in sistemi se vključujejo v NEP in kateri ne.  

 Pogajalsko moč pri dogovarjanju o cenah zemeljskega plina z drugimi dobavitelji, predvsem 
dobavitelji plina po cevovodih, iz Rusije, 

 Država Slovenija bi imela direkten zaslužek pri zaračunavanju tranzitnih transportnih dajatev, za 
tranzit med 3,5 in 4 milijard Sm

3
 zemeljskega plina, zato bi v NEP morala vključiti različico 

plinovoda, ki sedaj povezuje Lucijo z Ajdovščino in to v bližjem časovnem obdobju, kot je sedaj 
predvideno leto 2020, 

 Luka Koper bi pridobila dodatni pretovor cca 3,6 milijoni ton tekočih goriv, ki ne bi obremenjeval 
cestnega in železniškega prometa, 

 Odprla bi se nova visoko kvalificirana in kvalificirana delovna mesta v sprejemnem terminalu in 
plinsko parni elektrarni, predvideno je 120 do 150 delovnih mest za inženirje, tehnike in druge 
kvalificirane delavce, zagotovljeno bi bilo strokovno izobraževanje in izpopolnjevanje delavcev 
terminala in delavcev zunanjih storitvenih dejavnosti, po oceni bo s terminalom in plinsko parno 
elektrarno sodelovalo do 550 do 600 zaposlenih, 

 Hladilna energija utekočinjenega zemeljskega plina bi omogočala razvoj terminalov za 
zamrznjeno hrano v Luki Koper, razvoj kriogenih tehnologij, razvoj turističnih dejavnosti (kot 
pokrita drsališča preko celega leta) ipd. 

 V času gradnje (3 do 3 in pol let) bi bilo na objektu zaposlenih od 600 do 700 delavcev, ki bi bivali 
in živeli v hotelskih kapacitetah na obali, kar bi v pričujoči gospodarski krizi pomenilo izhod za več 
dejavnosti, od gradbenikov, inštalaterjev in drugih ter proizvajalcev materialov, uslužnostnih 
dejavnosti, 

 Podpiramo investitorja, ki predlaga projekt v investicijski vrednosti projekta okoli 1 milijarde EUR, 
ter njegovo oceno, da bi bilo okoli 40 odstotkov sredstev porabljenih v Sloveniji za dobave in 
vgradnjo materialov ter storitev slovenskih izvajalcev, 

 Sredstva investicije ne bi bremenila sredstev proračuna RS, 

 V kolikor se bi do slovenske premogove termoelektrarne odločile za izločanje CO2 iz dimnih 
plinov, bi bilo možno ta CO2 kot odpadek pripeljati v cevovodih, vzporedno s plinskimi cevovodi, 
do Kopra, tu izvesti utekočinjanje in odvoz s posebnimi tankerji na določena mesta za uporabo pri 
črpanju nafte in plina ali ga stalno skladiščiti v ustrezne geološke strukture, ki jih v Sloveniji ni. 
Predlog Zakona o podnebnih spremembah predvideva zbiranje in skladiščenje CO2, ki bi bilo z 
uporabo hladilne energije utekočinjenega zemeljskega plina možno. 
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Praktično vsi navedeni učinki podpirajo sočasno tudi dolgoročne strateške zahteve razvoja energetike 
v Sloveniji, ki so zapisani v samem začetku dokumenta NEP in so kot rdeča nit prisotni v celotni 
vsebini bodočega načrta slovenske energetike. 

Vključitev sprejemnega terminala utekočinjenega zemeljskega plina v NEP je skladno z ocenami 
presojevalcev celovitih vplivov na okolje sprejemljivo in ne predstavlja prevelikega tveganja. Seveda 
pa omogoča udejanjanje nekaterih bistvenih razlogov za pripravo NEP, to je pomoč pri doseganju 
ciljev podnebno energetskega svežnja z zniževanjem emisije CO2 pri termoenergetskih objektih, 
porabi energentov v proizvodnih obratih, v gospodinjstvih in v prometu. Istočasno bi sledili drugemu 
pomembnemu razlogu za pripravo NEP, to je upoštevanju spremenjenih okoliščin v mednarodnem 
prostoru zlasti na trgih energentov in energetskih tehnologij, saj so cene utekočinjenega zemeljskega 
plina občutno nižje od cene zemeljskega plina na koncu 3500 do 4000 km dolgega cevovoda iz 
Rusije. Ta trend je možno napovedati tudi za dolgoročnejše obdobje. Vključitev sprejemnega 
terminala utekočinjenega zemeljskega plina v NEP tudi trajno, ekonomično in zelo strokovno reši 
problem zalog plina za potrebe gospodarstva R Slovenije. Z upoštevanjem vloge globalno 
dosegljivega UZP v načrtovanju in izračunu stroškovnih scenarijev, bi bile v marsičem demantirane 
sedaj uporabljene predpostavke glede bodočih cen zemeljskega plina, kar bi lahko privedlo tudi do 
bistveno drugačnih sklepov iz NEP-a glede bodoče upravičenosti uporabe ZP, kot je ta, da je ta 
scenarij zelo drag. Zelo hitro bi se lahko izkazalo, da je plinski scenarij stroškovno zelo ugoden. 

Projekt bi nudil tudi širše gospodarske in družbene koristi: 

 Na razpolago bi bilo vsaj 230 MW moči za proizvodnjo električne energije, 

 Proizvodnja elektrike v plinsko parni elektrarni v Kopru bi realno omogočala obratovanje 2. tira 
železniške proge Koper - Divača, po nekaterih strokovnih študijah je napajanje te proge brez tega 
objekta zelo kritično, NEP bi moral odgovarjati tudi na širša energetska vprašanja npr. transporta, 

 Elektrarna bi predvidoma delovala v času konice porabe električne energije in bi nadomeščala 
drago uvoženo energijo, 

 Elektrarna bi ob ustrezni dogradnji lahko predstavljala za elektroenergetski sistem tudi sistemsko 
rezervo pri pokrivanju izpadov drugih energetskih objektov. 

 
Kot dodatne učinke se lahko šteje tudi podpora ekološko prijaznemu in sprejemljivemu transportu na 
cestah, morju in zraku z uporabo UZP kot goriva, pri čemer je pomembna nižja cena tega goriva v 
primerjavi z Diesel gorivom in zmanjševanje škodljivih izpustov (30% manj CO2, 95% manj NOX in 0% 
SO2). Tovorna vozila, opremljena z rezervoarjem in dotokom goriva za UZP, so prva vozila, ki 
ustrezajo vsem okoljskim zahtevam, tudi novim normam EURO 6. Z nizkimi stroški se da predelati 
tudi obstoječe motorje. Težji kamionski transport predstavlja večino onesnaženja zraka zaradi 
cestnega transporta z zelo škodljivimi emisijami.. 

 

Stališče IJS CEU: Nacionalni energetski program vključuje izkoriščanje zemeljskega plina s 

posebnim poudarkom na soproizvodnji toplote in električne energije z visokim izkoristkom 

(SPTE). Ocena učinkov NEP kaže na znatno povečanje izkoriščanja zemeljskega plina do leta 

2030 in sicer: 

 proizvodnja električne energije iz zemeljskega plina se bo tudi v osnovnem in jedrskem 

scenariju povečala za 600% in sicer s 0,46 TWh v letu 2008 na 3,4 TWh v letu 2030, kar bo 

posledica izgradnje novih enot SPTE v vseh sektorjih. SPTE na zemeljski plin dosega 

specifične emisije toplogrednih plinov pod 200 kg CO2 ekv/MWh; 

 skupna oskrba z zemeljskim plinom se bo povečala za 59%, zemeljski plin v končni rabi 

pa se bo ustalil na ravni podobni sedanji, kljub znatnemu prodoru obnovljivih virov 

energije in daljinske toplote. V NEP je predvideno tudi povečanje rabe zemeljskega plina 

v prometu; 

 v plinskem scenariju - v kolikor bo ta izbran - bo vloga zemeljskega plina še bistveno 

večja, kar je podrobno dokumentirano v oceni učinkov NEP. 
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NEP ne vključuje terminala za utekočinjanje zemeljskega plina in enote za soproizvodnjo 

toplote in električne energije v Kopru. Razlogi, da ta objekta nista vključena v NEP, so 

naslednji: 

 v Sloveniji je bila sprejeta politična odločitev, ki nasprotuje izgradnji terminalov UZP v 

severnem Jadranu. V Resoluciji o strategiji za Jadran, se je DZ Republike Slovenije 

opredelil za regionalno usklajen pristop in nasprotuje umestitvi terminalov za UZP na 

tem prostoru. Resolucija se nanaša na stališče Slovenije do Jadranskega morja in obale; 

 Resolucija uvodoma poudarja »Jadransko morje je celovit ekosistem, ki je najbolj severni, 

plitvi, zaprti in zato izrazito ranljivi del Sredozemskega morja. Hkrati je geografsko in 

ekonomsko za Slovenijo izredno pomembno območje, predvsem zaradi strateške vloge, 

ki jo ima ta del Sredozemlja pri povezavi držav srednje Evrope z globalnimi trgovskimi 

tokovi. Obale Jadranskega morja so gosto naseljeno območje, iz česar izhajajo številni 

izzivi pri usklajevanju želja prebivalstva in gospodarstva na eni strani ter priložnostmi in 

omejitvami, ki jih narekujejo geografske in okoljske danosti, na drugi.« 

 Resolucija o Strategiji za Jadran zelo jasno opredeljuje tudi: »Na območju Severnega 

Jadrana je pri nameščanju novih gospodarskih objektov in drugih posegov v prostor, ki 

imajo relevanten vpliv na ravnovesje ekosistema tega območja, potreben regionalno 

usklajen pristop. Državni zbor iz okoljskih, varnostnih, prometnih in družbenih razlogov 

nasprotuje namestitvi terminalov za utekočinjeni zemeljski plin ob slovenskih 

teritorialnih vodah in v širšem Tržaškem zalivu, enako spoštovanje omenjenih kriterijev 

pa pričakuje tudi od ostalih držav jadranskega bazena, zato Vladi nalaga, da pri 

oblikovanju Strategije iz četrtega poglavja takšno stališče jasno zagovarja. Republika 

Slovenija mora v skladu z veljavnimi mednarodnimi konvencijami ter dokumenti 

Evropske unije jasno in nedvoumno predstaviti in zastopati interese zaščite okolja in 

varnosti na območju Severnega Jadrana in to vključiti v proces oblikovanja Strategije iz 

četrtega poglavja. 

 Glede na stališče Slovenije do terminalov za utekočinjen zemeljski plin v Tržaškem 

zalivu, ki jih načrtujejo v Italiji, Slovenija ne želi odpreti vprašanja terminala UZP v 

Kopru v okviru postopka čezmejne presoje vplivov na okolje NEP.  

 Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije usmerja izgradnjo termoenergetskih 

objektov v obstoječe industrijske in energetske lokacije.  

NEP spodbuja uporabo zemeljskega plina v prometu. Infrastruktura za izkoriščanje UZP V 

prometu je v Sloveniji že prisotna. V tekstu UZP po pomoti ni eksplicitno omenjena, tekst bo 

ustrezno popravljen. 
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ZEG, pripomba št. 2 

 II. TEŠ 6 (podpiramo) 

 
Gradnja TEŠ 6 očitno postaja prvi objekt iz nastajajočega Nacionalnega energetskega programa, ki 

še ni končno oblikovan, niti se še niso pomirile strasti zagovornikov in predvsem nasprotnikov gradnje 

tega za slovensko energetiko pomembnega objekta.  

V Zvezi ekoloških gibanj Slovenije – ZEG razumemo gospodarsko in energetsko stanje v Sloveniji, 

zato podpiramo izgradnjo TEŠ 6, saj ta investicija pomeni najhitrejšo dograditev nujno potrebnih 

objektov za proizvodnjo električne energije v Sloveniji, predvsem ob dejstvu, da neto pozitivnih 

energetskih objektov nismo zgradili že vrsto let, z izjemo dveh črpalnih hidroelektrarn, ki pa sta v 

bistvu neto porabnika energije, služita zgolj za »skladiščenje« potenciala in njegovo koriščenje v času 

večje potrebe po električni energiji. Tudi resnih novih hidroenergetskih virov v Sloveniji ni.  

Ob načrtovanju TEŠ 6 je bilo jasno povedano, da s tem objektov TEŠ bistveno izboljšuje izkoristke 

porabljenega energenta, kar pomeni bistveno znižanje vseh emisij v ozračje ob enaki proizvodnji 

energije. Obstoječi stari bloki I – IV imajo izkoristek energije energenta na nivoju 22 do 32 %, novi 

blok bo imel skoraj enkrat večji energetski izkoristek, torej toliko nižje emisije. Okoljsko torej pomeni 

blok TEŠ 6 bistveni napredek in bistveno nižje okoljske obremenitve od sedanjega stanja. To je med 

drugim prvi kriterij pri ocenjevanju stanja med obstoječim in novim stanjem pri pripravi Poročila o 

vplivih na okolje, ko se ocenjujejo okoljski vplivi investicijskih posegov v prostor. Tu je ta kriterij visoko 

pozitiven. V ZEG ocenjujemo, da je to dosežek, ki je popolnoma skladen tudi z vsemi okoljskimi 

politikami in smernicami tudi na nivoju EU.  

V ZEG se še spominjamo, da so v TEŠ v preteklosti prvi resno pristopili k sanaciji emisij v okolje, 

vgradili ogromno domačega in tujega znanja in seveda denarja v sanacijo proizvodnih objektov in 

drastično, na nivo evropskih standardov, znižali emisije škodljivih emitentov v okolje. In to v času ko 

sedanjih vnetih nasprotnikov bloka TEŠ 6 še ni bilo slišati. 

V ZEG ocenjujemo pomen TEŠ tudi v tehničnem smislu, saj je energetika iz TEŠ pomemben 

sistemski regulator oskrbe Slovenije z energijo in zagotavlja zanesljivo oskrbo in varno delovanje 

elektroenergetskega distribucijskega omrežja, česar zaradi narave procesov ne morajo zagotavljati 

niti hidroenergetski niti jedrski objekti, sploh pa ne energetski viri v tujini. Vedeti je potrebno tudi, da 

se nobena mala elektrarna, ki izkorišča alternativne ali obnovljive vire energije ne more vključiti v 

elektro distribucijski sistem, če ta ne deluje. Tu je ta pomembna naloga TEŠ. Zaradi tehnične 

zastarelosti in ekoloških standardov bodo obstoječe bloke v TEŠ postopoma ustavljali, brez novega 

bloka TEŠ 6 bi Slovenija ostala brez sistemskega regulatorja porabe energije in s tem brez 

energetskega objekta, ki zagotavlja varnost delovanja elektrodistribucijskega omrežja.  

V ZEG ocenjujemo TEŠ 6 tudi skozi pomembno energetsko samooskrbo, saj izgradnja tega objekta 

pomeni izkoristek okoli 120 milijonov ton premoga v Šaleški dolini. Samooskrba z energetskimi viri je 

tudi skladna z evropsko energetsko strategijo, da države članice EU uporabljajo lastne energetske 

vire, pri uvozu fosilnih goriv iz drugih delov sveta pa daje prednost zemeljskemu plinu, kot okoljsko 

najčistejšemu fosilnemu gorivu. 

Pričakujemo pa, da bo TEŠ ob izgradnji šestega bloka pripravil tudi možnost izločanja CO2 iz dimnih 

plinov in jo bo ob dosegljivi komercialni ceni tudi izvedel.  

Ti postopki izločanja, utekočinjanja in prevoza na primerne lokacije in vtiskanja v primerne odprtine v 

geoloških plasteh zapuščenih naftnih in plinskih polj so poznani in so v zadnjem obdobju tako 

uskladiščili že več milijonov ton utekočinjenega CO2. 

S TEŠ 6 bo Slovenija obnovila termoenergetski premogovni vir proizvodnje električne energije v 

okviru postavitve energetskega miksa. Z dograditvijo načrtovanih hidroenergetskih objektov bo 
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dopolnila del energetskega miksa vezan na hidroenergetiko. Pomemben tretji del energetskega miksa 

pa bodo predstavljali razni manjši (seveda gledano v nacionalnem obsegu velikosti) energetski objekti 

na obnovljive in alternativne vire energije.  

Za odločitev za podporo izgradnji TEŠ 6 se nam zdi pomembno tudi dejstvo, da je TEŠ 6 okoljsko 

sprejemljiva investicija za okoliško prebivalstvo, lokalne oblasti in lokalno gospodarstvo.  

Pomembno se nam zdi tudi dejstvo, da tu ni možnih negativnih čezmejnih vplivov, niti ekoloških, niti 

siceršnje družbeno nesprejemlivosti. Tega pa ne moremo trditi za načrtovano gradnjo NEK 2, saj 

prebivalci Krškega in širše okolice temu objektu niso naklonjeni (razen morda nekaterih politikov), mu 

nasprotujejo. Ne poznamo odzivov na Hrvaškem (jedrski objekt »v predmestju« Zagreba), poznamo 

pa nesprejemljive odzive s strani Italije in Avstrije. 

Stališče IJS CEU: Izraženo je stališče, ki bo povzeto v Poročilu o javni obravnavi NEP. 

ZEG, pripomba št. 3 

III.  NEK 2 (ne podpiramo) 

Ministrstvo za gospodarstvo že lep čas pripravlja predlog Nacionalnega energetskega programa 

(NEP) , ki poudarja tudi pomen varčne in učinkovite rabe energije ter prehod na obnovljive vire 

energije . Po hitrem pregledu doslej znanih predlogov za NEP smo v ZEG-u mnenja ,da se samo z 

gradnjo II. bloka NEK ne bomo mogli učinkovito zoperstaviti podnebnim spremembam, pred njimi pa 

nas ne bo rešilo niti širjenje jedrskih kapacitet po Evropi in svetu. Nedosledni strokovni in politični 

pristop v t.i. „zeleni“ knjigi je že pokazal na eni strani pomen učinkovite rabe in obnovljivih virov 

energije, po drugi strani pa nadaljevanje z ukrepi tradicionalne energetske politike za zagotavljanje 

vedno večjih količin energije ( nje izvoz na račun hudih posegov v neokrnjeno in zavarovano 

naravo,tudi Nature 2000, npr.gradnje treh HE na Muri ), prenizke cene in nerazdelane varčevalne 

politike na tem vladnem sektorju . Nosilci ponujene energetske politike Slovenije za NEP bodo morali 

prisluhniti tudi številnim javnim pripombam okoljevarstvenikov, neodvisni stroki , kakor tudi javnemu 

mnenju občanov. Družbena sprejemljivost jedrskih objektov po raziskavah v okviru Eurobarometra 

oz.slovenskih raziskav (Ninamedia) je pokazala drugačno sliko kot si jo želi lobi in politika. Rezultati 

raziskav so pokazali, da so stališča javnosti do jedrskih elektrarn (JE) precej ambivalentna. Ljudje se 

zavedajo energetskih potreb in povezanih energetskih potencialov JE, na drugi strani pa se bojijo 

nevarnosti zaradi njihovega delovanja (oz. možnosti napačnega delovanja in posledične nesreče), 

zlasti radioaktivnega sevanja, problemov z odlaganjem radioaktivnih odpadkov . Čeprav Slovenci 

prepoznavajo prednosti jedrske energije, njih kar cca 60 % še vedno meni,da je tveganje iz NEK 

večje od njihovih prednosti in le 34 % jih je prepričanih, da so prednosti večje od tveganja.  

Pojasnila od odgovornih za jedrsko varnost je potrebno pridobiti o naslednjih stvareh:  

 Izvajanje sprememb na postrojih NEK brez soglasja Uprave za jedrsko varnost: kaj se je 
dogajalo, katere spremembe so to bile, kakšne so bile sankcije, če so bile, če niso bile, zakaj ne,  

 Kršenje omejitev za izpuste tricija: zakaj je prišlo do njih, kako se je ukrepalo po ugotovitvi 
kršenja, kakšne so predvidene kazenske sankcije in kako so bile izvajane, kakšni ukrepi so bili 
narejeni, da se taki dogodki ne bi več ponovili,  

 Zakaj je bila povečana letna omejitev za izpuste tricija iz 20 TBq na 45 TBq: kakšni so bili 
argumenti, kakšno dozo dobimo zato prebivalci, zakaj o takih stvareh nismo obveščeni? Kaj to 
pomeni glede na določbe EURATOM pogodbe: zakaj sedaj ne bo več potrebno poročati oziroma 
pripraviti posebno obrazložitev za Evropsko komisijo? Zakaj je sedaj NEK na 3 mestu po količini 
izpusta tricija na enoto moči (prej je bila na 29 mestu)?  

 Izmenjevalec toplote na sistemu vzorčevanja primarnega hladila: kako se lahko vgrajujejo 
komponente, ki ne ustrezajo standardom jedrske varnosti (taka komonenta je bila vgrajena 8 
mesecev) - kdo je to dovolil, zakaj se ni ukrepalo, ponovno, kakšne so bile sankcije, kaj se je 
naredilo, da se ne bi več podobno dogajalo,  
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 Neoperabilnost varnostno pomembne filtrirne opreme in kršenje obratovalnega dovoljenja: 4 dni 
obratovanja NEK s kršenjem??? Kako je to možno!!!!  

 Daljše ohlajanje primarnega hladila, kot je predviden oz. obratovalnim dovoljenjem: kaj se dogaja, 
zakaj uprava dovoljuje kršitve, kakšna jedrska varnost je to. Zakaj na drugi strani to NEK počenja: 
kakšni so razlogi in obrazložitve in zakaj potem v medijih lahko vedno poslušamo in beremo, kako 
so najboljši, v bistvu pa gre za skrajno aroganco in manjkajočo varnostno kulturo v Sloveniji  

Petindvajset let po nesreči v Černobilu in japonski katastrofi je Slovenija v svetovni konici držav po 

deležu nuklearno proizvedenega deleža električnega toka in na repu glede razkrivanja posledic 

atomske industrije za zdravje ljudi in za naravo. Še vedno nimamo epidemioloških študij o zdravstveni 

škodi po Černobilu in o vplivu na porast raka na ščitnici, na porast drugih oblik raka, porast genetskih 

deformacij pri novorojencih in na porast števila levkemij pri vseh skupinah prebivalstva, še posebej pa 

pri mladih in otrocih. Toda dokumentacija o vsem tem je v glavnem dostopna in po dvajsetih 

izgubljenih letih pričakujemo, da bo javnost v naslednjih letih dobila vpogled na to področje in da bodo 

izvedene prve študije o vsebnosti stroncija 90 v mlečnih zobeh otrok, saj je ta eden dobrih indikatorjev 

obremenjenosti okolja. Prav tako še vedno nimamo študij o kaotičnem in nestrokovnem reagiranju 

javnih služb takoj po černobilski nesreči, ko prebivalci niso bili primerno in pravočasno obveščeni, da 

bi se čim bolje zavarovali pred posledicami za zdravje. 

Stališče IJS CEU: Izraženo je stališče, ki bo povzeto v Poročilu o javni obravnavi NEP. 

  

ZEG, pripomba št. 4 

IV.  HIDRO ENERGIJA (delno podpiramo) 

V ZEG podpiramo izgradnjo HE, vendar pa nasprotujemo grobemu posegu v zaščiteno in zavarovano 

območje rek Soče in Mure (NATURA 2000) pri nameravani gradnji klasičnih HE. Soča in Mura morata 

ostati plovni in naravni – biotski vodotok, namenjeni mehkemu turizmu. Enako nasprotujemo izgradnji 

malih HE, ki praviloma nekontrolirano posegajo v prostor in z odvajanjem vode na HE ogrožajo 

življenje v vodnem okolju. (kot primer navajamo malo HE na Mirtoviškem potoku v občini Osilnici) 

Stališče avtorjev OP:  

 Iz okoljskega poročila sledi, da je izraba vodne energije na Muri možna le pod pogoji, 

da bo vpliv na vrste in habitate neznaten. Izrabo vode je primerno načrtovati zlasti 

na način, da poseg prispeva k zmanjšanju poglabljanja struge in zagotavljanju višjega 

nivoja podzemne vode na širšem območju. V NEP je eksplicitno navedeno, da bo 

obseg energetskega izkoriščanja Mure določen glede na okoljsko sprejemljivost v 

razponu od 1,5 MW do 55 MW. Pri čemer se kot spodnjo vrednost upošteva 

obstoječe male hidro elektrarne.  

 V NEP in OP ni predvidena izgradnja HE na Soči. 

 Strinjamo se, da tudi mHE ogrožajo biodiverziteto, zato so v poglavju 10.3.1.2.1 

podane usmeritve in omilitveni ukrepi za umeščanje mHE v prostor. 

 

ZEG, pripomba št. 5 

V.  OVE (podpiramo) 

V ZEG podpiramo razvoj energetskih objektov z uporabo OVE. Želimo pa jasno povdariti, da je 
uporaba teh virov časovno omejena, ni odvisna od nas temveč je odvisna od narave, veter je – ni, 
sonce je – ni,... Uporaba teh virov je torej nujno vezana na elektro distribucijski sistem, ki je sposoben 
podpirati in vključevati energijo iz OVE objektov v sistem. Tu so zelo pomembni plinsko parno 
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energetski viri, kar na zahodu skupno z okoljevarstvenimi organizacijami na zahodu sprejemajo kot 
pomembno komplementarno rešitev.  

V ZEG menimo, da skladno z možnostmi OVE virov v Sloveniji, so ti viri smiselni za pokrivanje 
energetskih potreb na lokalnem nivoju.  

V ZEG ugotavljamo, da NEP ne vključuje uporabo energije, ki jo je možno in potrebno uporabljati, to 

je energija pridobljena iz predelave ali sežiga odpadkov. Predlagamo, da se v NEP nujno uvrsti 

postavitev vsaj dveh energetskih objektov za sežig odpadkov, seveda tehnično ustrezno opremljenih. 

Potrebno se je zavedati, da taki objekti emisijsko (CO2) podobno obremenjujejo okolje kot energetski 

objekti na fosilna goriva. Potrebno pa je upoštevati dejstvo, da v Sloveniji in seveda povsod drugje, 

nastajajo odpadki, ki jih je v končni fazi, po vseh procesih ločevanja, ni možno drugače uporabiti ali 

odložiti, potrebno jih je kontrolirano sežgati.  

 

Cilji 

 Zagotoviti 25% deleže Ove v končni rabi energije do leta 2020.  

 Proizvodnja toplote in razpršena proizvodnja el. energije v enotah do 10 MW. 

Strategija podprograma: 

 Nadomeščanje kurilnega olja (se pravi fosilnega goriva) z drugimi, tudi OVE 

 K drugi alineji ključnih usmeritev dodati RDF in ostale vire, ne (ne pline iz odlagališč) 

Biomasa (biorazgradljiva frakcija izdelkov, ostankov in odpadkov iz kmetijstva (vključujoč rastlinske in 
živalske substance) ter gozdarstva in lesne industrije, kot tudi biorazgradljiva frakcija industrijskih in 
komunalnih odpadkov). 
 
Večina odpadkov, izločenih iz toka mešanih komunalnih odpadkov v okviru njihove mehansko-
biološke obdelave (MBO) z izjemo kovin ni primerna za recikliranje, temveč za druge oblike 
predelave, zlasti energetsko. Komunalni odpadki, izločeni v postopku MBO, bodo usmerjeni v 
recikliranje ter v energetsko predelavo (kot RDF). Iz rezultatov sortirnih analiz (leto 2009) sledi, da 
je med mešanimi komunalnimi odpadki vsaj 26% plastike, 22% kuhinjskih odpadkov, 17% papirja in 
vsaj 7% kovin, itd. 
S tem se bo zmanjšala količina odpadkov za odlaganje na 27% nastalih komunalnih odpadkov in bo 
dosežen cilj iz Tematske strategije EU preprečevanja in recikliranja odpadkov (28%). Gorljive frakcije, 
izločene v postopku MBO bodo uporabljene za energetsko izrabo. 
 
Trdna alternativna goriva iz odpadkov (RDF), ki niso primerne za nadaljnjo ponovno uporabo ali 
recikliranje, jih je pa zaradi relativno visoke energijske vrednosti možno uporabiti v energetske 
namene, kot zamenjavo za klasična fosilna goriva. 
 
Posušeno blato čistilnih naprav je »končni produkt« centralnih čistilnih naprav, ki ga skladno z 
veljavno zakonodajo ni več možno odlagati na odlagališča. Zaradi relativno visoke energijske 
vrednosti pa ga je smiselno uporabiti v energetske namene. 
 

Sklep: uvrstiti RDF in druge »odpadke« v skupino OVE. 

Stališče IJS CEU: Izkoriščanje odpadkov v energetske namene je v NEP upoštevano med 

obnovljivimi viri v deležu, ki se nanaša na biorazgradljive odpadke, skladno z 

uveljavljenimi metodologijami statističnega spremljanja rabe obnovljivih virov energije. Ker 

je pri ravnanju z odpadki potreben celostni pristop, kjer je na prvem mestu zmanjšanje 

količine odpadkov na izvoru, NEP posebnih spodbud za izkoriščanje odpadkov v 
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energetske namene ne predvideva. Spodbude so omejene na delež odpadkov, ki se uvrščajo 

med obnovljive vire energije. 

ZEG, pripomba št. 6 

ZAKLJUČNE MISLI IN PREDLOGI ZA DOPOLNITEV PREDOGA NEP:  

1. Nacionalni energetski program ne potrebuje okoljskega poročila v predloženi obliki. To so lahko 

zgolj strokovne okoljske strateške podlage. Saj je nedopustno, da se s takim dokumentom 

izjavlja, da PVO za NE ni potreben. OD KOD JIM TO – tabela 6 kje je JE? 

Stališče avtorjev OP: CPVO je zahteva po presoji vplivov na okolje na podlagi Zakona o 

varstvu okolja, ki prenaša v slovenski pravni red Direktivo EU 2001/42/ES o presoji vplivov 

nekaterih načrtov in programov na okolje. Okoljsko poročilo za NEP je izdelano v skladu z 

Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov izvedbe 

planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05). Posegi, za katere je potrebno izvesti presojo 

vplivov na okolje in posledično pridobiti okoljevarstveno soglasje, so navedeni v Uredbi o 

vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Uradni list RS, 

št. 78/06, 72/07, 32/09, 95/11). V OP ni zapisano, da PVO za NEP ni potreben. 

ZEG, pripomba št. 7 

2. Opisana energetska strategija predstavlja spisek želja, ki šele mora biti presojan tako družbeno 

kot okoljsko, da se ne bo ponovila zgodba bloka 6 TE Šoštanj. Zavezanost varstvu okolja mora 

biti stalnica energetskih projektov, od njihovega načrtovanja do konca obratovanja. V izogib 

pojavu tekmovalnosti med različnimi energetskimi projekti na račun okolja in zmanjšanja 

kakovosti življenja ljudi, na katere ti projekti neposredno ali posredno vplivajo. 

Stališče IJS CEU: NEP usmerja večji del sredstev in aktivnosti v spodbujanje učinkovite rabe 

energije, obnovljivih virov energije in razvoja lokalne energetike. NEP je podvržen celoviti 

presoji vplivov na okolje za zgodnje preverjanje okoljske sprejemljivosti, in je v tej fazi 

vključeval širok nabor projektov. Po zaključku javne obravnave bo predlog NEP skrčen na 

en scenarij razvoja energetike, ki ga bo vlada RS vložila v odločanja Državnemu zboru. 

ZEG, pripomba št. 8 

3. Pri tem se lahko izpostavi nazadovanje v komunikaciji z nevladnimi okoljskimi organizacijami 

pri velikih energetskih projektih po sprejetju okoljevarstvenih soglasij ali dovoljenj, kar 

posledično vodi v dolgoročno poslabšanje njihove družbene sprejemljivosti lahko celo pred 

končanjem gradnje energetskih objektov, kot je to primer jedrske elektrarne pri Dunaju lahko pa 

se problem pojavi pozneje, kot je to primer pri prenosnih daljnovodih. 

Stališče IJS CEU: O vseh ključnih strateških dilemah NEP je potrebna pravočasna in 

poglobljena javna razprava pred odločanjem na Vladi in v Državnem zboru. V razpravi je 

potrebno ustrezno obravnavati tudi najbolj občutljive teme . 

ZEG, pripomba št. 9 

4. Zato se je treba dotakniti tudi vprašanja velikih prenosnih daljnovodov. Njihova trenutna 

družbena sprejemljivost je še posebej kritična zaradi vpliva te energetske infrastrukture na 
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življenje ljudi v njeni neposredni bližini. Pogosto je opaziti veliko pomanjkanje komunikacije 

med investitorji in prebivalstvom, ki živi na področju kamor se želi umestiti daljnovode. 

Stališče avtorjev OP: Vpliv na zdravje zaradi izpostavljenosti prebivalstva 

elektromagnetnemu sevanju zaradi prenosnih daljnovodov je v Okoljskem poročilu dokaj 

podrobno ocenjen. Predlagani so omilitveni ukrepi za vse nove tovrstne posege v okolje ter 

dane usmeritve, da se tudi na obstoječih prenosnih daljnovodih izvajajo ukrepi zmanjšanja 

vplivnega območja elektromagnetnega sevanja, če so ti daljnovodi na območjih gostejše 

poselitve.  

ZEG, pripomba št. 10 

5. Izgradnja energetskega objekta dolgoročno vpliva na spremembo dejavnosti prebivalstva na 

širšem območju. Ljudje morajo trajno spremeniti načrte razvoja svojega prostora in okolja. 

Gotovo sta kmetijstvo in turizem najbolj izpostavljena pri neskladnih energetskih rešitvah, sta 

pa ob enem edini ekonomski kategoriji, ki omogočata neodvisno preživetje prebivalstva v času 

kriznih razmer. 

Stališče IJS CEU: Izraženo je stališče ZEG.  

ZEG, pripomba št. 11 

6. Nevladne okoljske organizacije, ki ne delujejo v interesu posameznih lobijev, so tisti 

sogovornik, ki so s svojo iskrenostjo prepoznane med ljudmi. Ti sprejemajo njihove zahteve, ki 

so za načrtovalce energetskega razvoja morebiti preveč radikalne, ampak zgodovina je kaže, 

da so bile vedno sprejete. Tako so se zmanjšali izpusti v vode, tla in zrak. Pri skladnem 

upoštevanju teh zahtev se omogoča trajnostni razvoj vseh delov naše družbe v vseh pogledih.  

Stališče IJS CEU: Izraženo je stališče ZEG.  

 

 

  



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

143 

 

PRIPOMBE SVETOV REGIJ 

SVET REGIJE SEVERNE PRIMORSKE (GORIŠKE STATISTIČNE) REGIJE 

Pripomba št. 1 

Svet regije Severne Primorske (Goriške statistične) regije se na svoji 42. seji, dne 07. 10. 

2011 zavzema za ohranitev reke Soče od izvira do Tolmina, kar izključuje gradnjo 

vsakršnega energetskega objekta.  

Svet regije podpira nadaljnje aktivnosti za gradnjo objektov na pretokih reke Soče. 

Stališče IJS CEU: Pri pripravi NEP je bila predlagana v celovito presojo vplivov na okolje 

HE Učja, kot je to razvidno v Poročilu o določitvi obsega okoljskega poročila za NEP. V 

skladu z Zakonom o določitvi zavarovalnega območja za reko Sočo s pritoki (ZDZORS) 

(Ur.l. SRS, št. 7/1976, popr. 8/1976) izgradnja hidroelektrarn na Soči in njenih pritokih od 

izvira do Tolmina ni dovoljena, zato HE na Učji v predlog NEP ne bo vključena, enako velja 

za druge HE na reki Soči in pritokih.  

 

  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
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SVET ZASAVSKE REGIJE 

Pripomba št. 1 

1. Tabela 26 »Proizvodnja električne energije in tržne razmere - investicijski objekti do leta 

2020«: 

1.1 za projekt »TE Trbovlje(nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene)« se stavek 

nadaljuje: »kjer se bo postopoma zmanjševala uporaba fosilnih goriv in povečevala uporaba 

obnovljivih virov energije.« 

1.2 Za »opcije:« se doda prva alineja: »- revitalizacija obstoječe proizvodne enote, blok 4 -

125 MW,« in 

1.3 V tabeli » Veriga HE na srednji Savi, I. faza: « se predviden rok izgradnje pri vseh 6. HE 

skrajša za dve leti in je: »HE Suhadol – 2016, HE Trbovlje – 2018, HE Renke – 2020, HE 

Ponoviče – 2022, HE Kresnice - 2024 in HE Jevnica – 2026.«. 

Stališče IJS CEU:   

K 1.3:  Predlagane letnice izgradnje HE na Srednji Savi bodo ustrezno popravljene.   

K 1.2: V besedilo NEP bo usmeritev, ki jo predlagate »postopnega zmanjševanja uporabe 

fosilnih goriv in povečevanja uporabe obnovljivih virov energije.« vključena v nekoliko 

razširjeni obliki, da bo vsebovala tudi rešitve, ki jih obravnava DPN v pripravi za lokacijo v 

TET (PPE in PT): »nadaljnje izkoriščanje lokacije TET v energetske namene s konkurenčno in 

okolju prijazno proizvodnjo«; 

K 1.1: NEP prepoznava pomen energetike v Zasavju. V predlogu NEP je zato predvidena 

izgradnja HE na Srednji Savi, zelo pomembnih za razvoj energetike v Zasavski regiji. NEP 

prepoznava tudi pomembnost nadaljnjega izkoriščanja lokacije TET v energetske namene. V 

NEP je omogočen razvoj termo energetike na lokaciji TET in kot najbolj verjetna rešitev, 

sladno z DPN v pripravi, je upoštevana izgradnja plinsko parne elektrarne moči do 290 MW 

ali izgradnja plinske turbine moči do 130 MW za terciarno regulacijo.  

NEP načeloma ne odloča o revitalizaciji obstoječih objektov, vendar pa NEP nikakor ne 

predvideva državnih pomoči za proizvodnjo električne energije iz premoga po letu 2012. Pri 

pripravi energetske bilance za NEP je bilo potrebno analizirati tudi možnosti nadaljevanja 

proizvodnje električne energije s premogovo tehnologijo v TET. Zaključki so naslednji (glej 

tudi strokovne podlage: Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 – Izhodišča): 

 da proizvodnja električne energije iz uvoženega premoga na lokaciji TET glede na: 

sedanje obratovalne stroške, omejene možnosti za podaljšanje življenjske dobe, 

zahtevano izboljšanje obratovalnih parametrov enote TET4 (praktično ne bo mogoče 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

145 

 

doseganje izkoristkov za BAT tehnologije36), višje stroške goriva (dodatni stroški za 

transport premoga, pričakovana cena uvoženega premoga je višja od nabavne cene 

goriva danes - glej Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 2030 - Izhodišča, 

poglavje Davki in cene ), dodatne stroške (odplačilo investicije, cene emisijskih 

kuponov) ter zmanjšane prihodke zaradi neupravičenosti do državne pomoči za 

zagotavljanje zanesljive oskrbe iz domačih virov primarne energije, ne bo 

konkurenčna, ne glede na dejstvo, da je investicija relativno nizka (ocenjena na 70 

mio EUR). 

 podobno ne bo konkurenčna proizvodnja električne energije iz uvoženega premoga 

v novi enoti velikosti do 300 MW. Pri tej velikosti premogove termoelektrarne ne 

dosegajo izkoristkov BAT za nove tehnologije, proizvodnja pa bi bila obremenjena, 

kot je prej našteto (kuponi, cena premoga, odplačilo investicije) ter brez državne 

pomoči.  

NEP sicer ne izključuje sanacije obstoječe elektrarne in investicije v podaljšanje življenjske 

dobe, vendar podaljšanja iz zgoraj navedenih razlogov upravičeno ne pričakujemo.  

Morebitna sanacija objekta TET bi spremenila energetsko in emisijsko bilanco NEP. Glede na 

vključenost tovrstnih objektov v shemo za trgovanje z emisijami to sicer ne bi vplivalo na 

izpolnjevanje mednarodnih obveznosti države. Vendar NEP ne predvideva financiranja 

proizvodnje energije iz fosilnih goriv iz javnih sredstev, z izjemo soproizvodnje toplote in 

električne energije z visokim izkoristkom. Skladno s prizadevanji za dolgoročno zmanjšanje 

emisij TGP, je smiselna le tista proizvodnja iz fosilnih virov, ki je med najboljšimi v EU tako 

z vidika konkurenčnosti, kot z vidika emisij. Proizvodnja električne energije iz rjavega 

premoga, v novem ali prenovljenem objektu, ki potrebuje državne pomoči, ker ni 

konkurenčen na trgu, je popolnoma nesprejemljiva. 

Pripomba št. 2 

2. V poglavju »Strategija oskrbe z gorivi, Premog« se za tretjim stavkom doda: »V 

prehodnem obdobju se dopušča možnost pridobivanja omejenih količin premoga na področju 

Zasavja za proizvodnjo električne energija na lokaciji Trbovlje, v kombinaciji z lesno 

biomaso in SPTE.« 

Stališče IJS CEU: Možnost nadaljnjega rudarjenja v Zasavju je malo verjetna zaradi prejetih 

državnih pomoči za zapiranje zasavskih premogovnikov, ki izključujejo nadaljnje 

pridobivanje premoga na istem območju in ekonomičnosti tovrstne dejavnosti. V NEP ne bo 

predlagana proizvodnja električne energije iz rjavega premoga, v novem ali prenovljenem 

objektu, saj so državne pomoči za proizvodnjo električne energije iz premoga nesprejemljive 

zaradi podnebnih ciljev EU in države.  

                                                      

36 : Upoštevamo pokazatelj, da je obstoječa naprava BAT, izkoristek med 36% in 40% ali, če se po 
rekonstrukciji naprave izkoristek poveča za 3%, vir: Evropska komisija: Integrated Pollution Prevention and 
Control Reference Document on Best Available Techniques for Large Combustion Plants, July 2006) 
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Ocena CPVO za NEP ne vključuje odpiranja novih premogovnikov v Zasavju. 

Pripomba št. 3 

3. V poglavju 6 » Proizvodnja električne energije, Strategija podprograma« se doda nova 6. 

alineja, ki povzema vsebino naših pripomb iz točke 2. 

Stališče IJS CEU: Glej odgovor na pripombo št. 2. 

Pripomba št. 4 

4. V poglavju 11 »Premog, Strategija podprograma« se doda nova 3. alineja: »konkurenčna 

proizvodnja rjavega premoga na področju Zasavja do leta 2030«. Glede na to pripombo se 

smiselno popravi tudi drugi odstavek4. V poglavju 11 »Premog, Strategija podprograma« se 

doda nova 3. alineja: »konkurenčna proizvodnja rjavega premoga na področju Zasavja do leta 

2030«. Glede na to pripombo se smiselno popravi tudi drugi odstavek. 

Stališče IJS CEU:  Glej odgovor na pripombo št. 2. 

Pripomba št. 5 

5. Poglavje 9 »Oskrba z zemeljskim plinom«: 

5.1 V podpoglavju »Priključitev novih odjemalcev in povečanje odjema« se doda kot zadnja 

alineja: »nov odjemalec PPE Trbovlje«. 

5.2 V tabeli 36 »Pričakovani odziv akterjev……« se doda »prenosni plinovod Trojane – 

Hrastnik, leto izgradnje 2015«. 

Stališče IJS CEU: Pripomba bo v celoti upoštevana. 
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PRIPOMBE POSAMEZNIKOV 

Jerman mHE, d. o. o. 

Pripomba št. 1 

 

Stališče IJS: V Predlogu NEP so identificirane administrativne težave, ki jih imajo 

investitorji, zasebni in javni, pri izgradnji energetskih objektov. Pomemben sestavni del 

strategije NEP je zagotavljanje večje učinkovitosti javne uprave, ki vplivajo na izkoriščanje 

OVE. Predlagan je projekt izboljšanja administrativnih postopkov za projekte OVE, vključno 

z izvedbo demonstracijskih projektov, kjer bodo te izboljšave postopkov preverjene. V 

Akcijskem načrtu za obnovljive vire energije za obdobje 2010- 2020 so predvideni naslednji 

ukrepi:  

1. Izobraževanje oseb, ki vodijo upravne postopke za projekte obnovljivih virov 

energije 

2. Izdaja e-gradbenih dovoljenj v okvir prostorskega informacijskega sistema;  

3. Vzpostavitev informacijske točke za učinkovito rabo in obnovljive vire energije, 

namenjeno medresorsko koordinirani promociji in obveščanju o ukrepih podpore, 

zmanjšanju in odstranjevanju administrativnih ovir ter pospešitvi izvedbe projektov 

OVE, ki bo obsegala: 

a. Register potenciala OVE, ki vključuje tudi informacije o okoljski 

sprejemljivosti lokacij 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

148 

 

b. Svetovanje in informiranje o napravah 

c. Vzpostavitev telesa za reševanje sporov povezanih z administrativnimi 

postopki in za aktivno odstranjevanje administrativnih ovir na sistemski 

ravni.  

4.  Proaktivna vloga države pri identifikaciji okoljsko sprejemljivih lokacij za 

izkoriščanje potenciala vodne energije, s poudarki: 

a. Določitev pogojev za trajnostno rabo energetskega potenciala površinskih 

voda v okviru Načrta upravljanja z v vodami 

b. MOP bo zagotovilo reševanje že prispelih pobud za začetek postopka 

podelitve vodne pravice za mHE 

c. MOP zagotovi izdelavo študije kot podlago za trajnostne kriterije izgradnje 

mHE 
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Nepodpisani (Aleš Zver) 

Pripomba št. 1 

1. dodatno podpreti in pravno poenostaviti gradnjo malih energetskih objektov, podobno kot 

pri fotovoltaiki. Pri fotovoltaiki vidimo, da smo v enem letu prišli na 80 MW in to popolnoma 

privatneg kapitala. Podobno se bo zgodilo pri malih bioplinarnah, malih vetrnicah in malih 

hidroelektrarnah pretočnega tipa. 

Male bioplinske elektrarne: (dodati jim status čistilnih naprav na kmetijah in s tem omogočiti 

gradnjo tudi v občinah, ki v svoj energetski koncept niso vključile bioplinskih elektrarn. 

Male hidroelektrarne: Omogočiti malim ljudem gradnjo in jim zagotoviti strokovno pomoč. 

Male vetrne elektrarne: Na vseh vetrno zanimivih lokacijah zgraditi male vetrnice, lahko tudi 

aksialne, ki so manj moteče. 

Predlagani ukrepi in spodbude bi:  

-  V NEP prinesli še več privatnega kapitala, ki nebi bremenil proračuna  

-  Ustvarila bi se nova delovna mesta: investitorji, vzdrževalci, serviserji ipd.  

-  Izkoriščali bi se OVE  

-  Pojavila bi se decentralizirana proizvodnja energije, s tem bi imeli manj izgub na 

energetskih omrežjih, saj bi se energija proizvedla in porabila lokalno 

Stališče IJS: Ukrepi, ki jih predlagate so v NEP načrtovani. [Damir, Tavzes] 

Pripomba št. 2 

2. iz obnovljivih virov povečati biogoriva za transport tako da bi uvedli še subvencioniranje 

pridobljenega litra biometana. Biometan bi lahko po vzoru skandinavskih držav uporabljali v 

začetku pretežno za javni promet predvsem železniški, saj lahko lokomotiva s seboj pelje 

kompozicijo utekočinjenega biometana in z njo prevozi celotno državo. Pozneje bi to 

biogorivo postalo zanimivo še za kmetijsko pogonsko mehanizacijo, saj traktorji na bioplin 

že obstajajo. 

Vsaka vas ali vsaj občina bi morala imeti bioplinsko elektrarno, ki bi bila praktično čistilna 

naprava. Prvi doprinos bi bil čistilni drugi energetski. 

Stališče IJS: Spodbujanje rabe bioplina je že načrtovano v Akcijskem načrtu za obnovljive 

vire energije za obdobje 2010- 2020, ki je bil  sprejet julija 2010.  Za spodbujanje rabe bioplina 

bo Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo dopolnitve Energetskega zakona (Uradni list RS, 

št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) za vključevanje bioplina v omrežje 

zemeljskega plina. Tehnična pravila o priključitvi na omrežje, (vključno s pravili za kakovost 

bioplina) in tarife za priključevanje bioplina bodo urejene v ustreznih podzakonskih aktih.  

Zaenkrat niso predvidene spodbude za ločeno distribucijo biometana. 
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Ivan Hvala 

Pripomba št. 1 

Zadeva: Uvrstitev HE Log na reki Bači v NEP 

Gre za akumulacijo vršne energije tik nad pritokom reke Kneže. 

Dolžina akumulacije je 1350 m Strojnica je v sedanji elektrarni HE Podmelec (v Klavžah). 

Letna proizvodnja je 16 000 MWh, približno 15x več glede na sedanjo moč 

Vršni karakter proizvodnje bi se odrazil niz vodno še v treh HE (Doblar, Deskle, Solkan). 

V elektrarni bi se zbirale vode Kneze in Bače. Kasneje bo možna nadgradnja posebnega koriščenja 

voda Kneze ločeno za izvirsko in površinsko vodo. Geološka karta je izjemno ugodna (apnenčasta 

breča, fliš in rdeči lapor) Železniška proga je zgrajena neposredno v hribini ob akumulaciji 

Območje Bače spada pod Naturo 2000, naravna dediščina državnega pomena.  

Glede na proizvodno moč sodi odločanje v državni prostorski plan Zavarovanje je potrebno še 

precizirati. Pri odločanju bo olajševalna okoliščina, da bo celotna akumulacija, po vsej dolžini na 

nasipu, ki je bil ustvarjen med obema vojnama z izgradnjo peskovne pregrade v Klavžah.. Olajšujoča 

je tudi okoliščina, da so že podpisana pisna soglasja za prodajo oziroma trajni odstop zemljišča s 

strani vseh lastnikov parcel na območju akumulacije O umestitvi novega energetskega potenciala za 

HE Podmelec so že seznanjene Soške elektrarne 

Celoten projekt je možno ocenjevati tudi glede na inovativnost, gospodarnost sistema, 

naravovarstveno skladnost in dolgoročno smiselnost. 

Projekt spada v sklop ti višinskih vodnih akumulacij na pritokih Soče.. Izhaja iz več namenskosti: 

- Povečanje zalog pitne vode (na območju kjer je že zglajena čistilna naprava –Podbrdo. Ostala 

gručasta naselja so odmaknjena in slabo poseljena). 

- Večanje najnižjih pritokov. 

- Preprečevanje poplav in erozije obrežij.  

- Večanja deležev obnovljivih energetskih virov. 

- Večanja deleža vršne energije. 

- Pospeševanje gospodarskega razvoja -zlasti storitvenih dejavnosti (aktivnejše oblike turizma in 

rekreacije) 

- Uveljavljanje razvojnih prednosti hribovitih območij. 

Projekt sodi v skupino krepitve vodnega potenciala Alpskega območja, krepitve energetske 

zmogljivosti v okvirih iskanja trajnostnih rešitev v katerih prihaja do večstranskih prednosti 

koriščenja rečnih povirjev. Na začetku povirjev vodotokov je voda najčistejša. Zaradi nizkih 

temperatur, območje je močno zasenčeno preko celega leta in čistega okolja ohranja voda trajno 

neoporečnost. 

O zajezitvi je možno razmišljati tudi z vidika sonaravnih kakovostnih inovacij Ključno vlogo pri 

izvedbi morajo odigrati Soške elektrarne ob hkratni zagotovitvi deležev enega ali dveh lastnikov 

elektrarn na vodotoku Kneza. Ob pogojih, če bi v kasnejši fazi prišlo do ločenega koriščenja izvirske 
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vode iz območja Kneških Raven (stvar razprave) Geodetske meritve so že opravljene. Predlagam 

ogled. 

Stališče AQUARIUS: Bača sodi v območje Natura 2000 Idrijca s pritoki, v njej je 

kvalifikacijskih 5 ribjih vrst, vidra in lepi čeveljc. Tik nad sotočjem Bače s Knežo je Bača 

opredeljena kot naravna vrednost državnega pomena Lute - Pekel - soteska Bače, pod 

sotočjem pa so tri naravne vrednote lokalnega pomena (Klavže – korita, Bača - odsek med 

sotočjem s Knežo in Klavžami, Bača - odsek med Klavžami in mostom pod sotočjem s 

Poljančico). Umestitev in delovanje HE Log v naravovarstveno tako pomembno območje  bi 

trajno negativno vplivalo na kvalifikacijske vrste in tangirane naravne vrednote. 

Stališče IJS: V predlogu NEP hidroelektrarn moči manjše od 10 MW ne obravnavamo na 

objekt natančno, male hidroelektrarne obravnavamo tipsko - splošno. 
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Ivka Komic 

Pripomba št. 1 

TESLA: Hteo sаm dа osvetlim čitаvu Zemlju. U njoj je dovoljno Elektricitetа dа postаne 

drugo Sunce. Svetlost bi sijаlа oko polutаrа, kаo prsten oko Sаturnа.  

…kdaj bo ljudski rod zrel za to?  

Spoštovani,  

vprašam, kdaj načrtujete razvoj v Slo obrniti v smer izkoriščanja PROSTE ENERGIJE, kot jo 

je s patentiranimi izumi nakazal Nikola Tesla?  

Elektrika je povsod okoli in v nas, kontaktirajte strokovnjake!  

Naj Nacionalni program postavlja naši znanosti cilje v to smer.  

Ali bomo ostali na »kolmu (premogu«. 

Stališče IJS: Predlog NEP usmerja razvoj energetike v izkoriščanje najboljših razpoložljivih 

tehnologij na trgu, pri proizvodnji električne energije v manjših enotah pod 10 MW in 

drugih razpršenih virih ter energetske učinkovitosti pa predlog NEP usmerja razvoj 

energetike tudi v zgodnje privzemanje novih tehnologij. Posebno poglavje NEP posveča 

Raziskavam in razvoju. Prilagamo tudi odgovore nevladnim organizacijam v zvezi z 

nadaljnjo proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije ter v sistemskih 

elektrarnah z izkoriščanjem konvencionalnih virov energije.    
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Jurij Bavdaž 

Pripomba št. 1 

NEP se premalo ukvarja z aktualno situacijo. Več kot 100.000 dolgotrajno brezposelnih in 

svetovna kriza, ki se bo eventuelno podalšala ali celo poglobila v prihodnih letih, 

napovedujejo znižanje potreb po elektriki. Tudi razvoj novih tehnologij, gre v smeri znižanja. 

Zaradi onesnaževanja, pa je rast porabe energije nedopustna. Slovenija že danes porabi 3x 

preveč elektrike na prebivalca, kot bi bilo še vzdržno za planet.  

Stališče IJS:  

Predlog NEP vključuje obsežen nabor ukrepov za izboljšanje energetske učinkovitosti, 

vključno s finančnimi spodbudami. V prihodnjem desetletju bodo delovali sočasno 

dejavniki, ki bodo vplivali na znižanje rabe električne energije in drugi razvojni dejavniki, ki 

bodo vplivali na povečanje rabe električne energije, kot najbolj kakovostne oblike energije. 

Projekcije NEP, kažejo na porast rabe električne energije za 7% do leta 2030 z dosledno 

izvedbo v NEP načrtovanega obsežnega programa ukrepov za izboljšanje energetske 

učinkovitosti.  

Projekcije rabe energije za NEP so bile pripravljene na osnovi podrobne modelske ocene, ki 

upošteva učinke ukrepov in politik, razvoj trgov in drugih ključnih dejavnikov, ki vplivajo 

na rast porabe energije. Model energetskega sistema Slovenije se standardno uporablja za 

dolgoročne projekcije rabe energij in emisij toplogrednih plinov in je bil podvržen tudi 

mednarodnim recenzijam v okviru poročanja UNFCCC in Evropski komisiji. 

Velikih sprememb pri proizvodnji energetsko intenzivnih dejavnosti v Sloveniji ne 

pričakujemo v obdobju do leta 2030, saj so investicijski cikli v teh dejavnostih izrazito dolgi. 

Dejavnosti papirništva, jeklarstva, kemična industrija in proizvodnja aluminija – ki skupaj 

porabijo za okoli 65% vse električne energije v industriji – bodo v srednjeročnem obdobju 

predvidoma še nadalje obratovale v Sloveniji in izkoriščale nišne trge (jeklarstvo, 

papirništvo) ali visoko energetsko učinkovitost svoje proizvodnje (proizvodnja primarnega 

aluminija). V projekcijah NEP ne pričakujemo velike rasti teh dejavnosti. (Za podrobnosti Glej 

Dolgoročne energetske bilance RS za obdobje 2010-2030 – Izhodišča in Dolgoročne energetske bilance 

RS za obdobje 2010-2030 – Rezultati). Spodbujanje učinkovite rabe energije v industriji bo 

predvidoma zagotovilo posodobitev elektromotornih pogonov (zamenjava električnih 

motorjev, frekvenčna regulacija, zmanjšanje puščanj komprimiranega zraka itn.), ukrepe na 

električnih obločnih pečeh in v drugih industrijskih procesih. Zaradi teh ukrepov bo rast 

rabe električne energije bistveno nižja od rasti gospodarske aktivnosti, do leta 2030 kaže na 

12,8 % povečanje glede na leto 2008.  

Pričakovana je visoka rast v prometu kot posledica uvajanja električnih vozil, saj bo 

električna energije postopoma zamenjevala tekoča goriva v prometu. V gospodinjstvih 

projekcije kažejo na povečanje za samo 1 odstotek v celotnem obdobju, krepili se bodo 
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dejavniki, ki povečujejo rabo energije (naraščajoče informatizacije, večje opremljenosti 

gospodinjstev z zabavno elektroniko, klimatskimi napravami, toplotnimi črpalkami za 

ogrevanje ter večanje deleža električnih kuhališč) in sočasno dejavniki, ki zmanjšujejo rabo 

električne energije, tudi kot posledica aktivne politike (zmanjševala se bo raba velikih 

gospodinjskih aparatov ter za pripravo tople sanitarne vode, zlasti na račun večjega 

izkoriščanja sončne energije in rabe toplotnih črpalk). Ostala raba, ki obsega storitvene 

dejavnosti in kmetijstvo, je edini sektor, kjer projekcije kažejo na zmanjšanje rabe električne 

energije in sicer za 3% od leta 2008 do 2030. Ocenjujemo, da se bo zmanjšala raba električne 

energije za razsvetljavo ter ostale potrebe, povečala pa se bo raba za prezračevanje in 

hlajenje prostorov ter tudi za ogrevanje zaradi večjega števila toplotnih črpalk. 

Pripomba št. 2 

1) Za gospodinjstva je elektrike že danes dovolj iz hidroelektrarn in drugih obnovljivih virov, 

torej govorimo le o elektriki, ki jo potrebuje industrija. Jeklarska industrija, proizvodnja 

aluminija in drugi veliki porabniki v ceno izdelka vedno vgradijo tudi ceno energije, zato ne 

moremo zahtevati, da bo Slovenija na področju električne energije samozadostna. Industrijski 

porabniki naj si zagotovijo svojo elektriko po tržnih cenah, saj jo lahko tudi vgradijo v ceno 

izdelka-po možnosti kot kompenzacijo iz področja izvoza. Za hrano take samozadostnosti ni, 

pa bi bila veliko bolj potrebna in strateško pomembna. Enako velja za nafto.  

Stališče IJS: Predlog NEP daje osnove za dolgoročno pokrivanje porabe električne energiji 

100-odstotno s proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov energije.  

Dobava električne energije v Sloveniji poteka za industrijske porabnike na prostem trgu že 

od leta 2001, za gospodinjske porabnike pa od julija leta 2007.  

Cilj energetske politike Slovenije, opredeljen v energetskem zakonu, je zagotavljati 

dolgoročno uravnoteženost razvoja energetskega gospodarstva glede na gibanje porabe 

energije, kot je bilo sprejeto že leta 1999. Pri tem je potrebno še nadalje ohranjati 

diverzifikacijo virov za proizvodnjo električne energije s proizvodnjo, ki je konkurenčna na 

evropskem trgu z električno energijo. Glavni razlogi za ohranjanje proizvodnje električne 

energije v sistemskih elektrarnah je obratovalna zanesljivosti, omejitve potencialov OVE in 

strateška zanesljivost dosežena z diverzifikacijo virov, lokacij in tehnologij za oskrbo z 

energijo.  

Pripomba št. 3 

2.) K blaginji prav gotovo ne more prispevati še dodatno zadolževanje Slovenije za najdražjo 

TE na svetu. V tem tempu bo država prav gotovo najkasneje v dveh letih dosegla maksimalno 

še dovoljeno zadolženost - t.j. bankrotirala. Po lastnih izkušnjah kriznega managerja, je 

potrebno v taki situaciji izkoristiti to kar imamo. To sta bloka TEŠ 4 in 5, ki se ju pod 

nobenim pogojem ne sme zaustaviti, dokler se ju da vzdrževati in modernizirati, saj dajeta 

poceni elektriko.  
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Stališče IJS: Vaša trditev, da gre za najdražjo elektrarno na svetu ni točna. Pregled 

referenčnih študij je povzet v dokumentu Dolgoročne energetske bilance za NEP do leta 

2030 – Izhodišča. Npr. referenčna študija IEA/NEA Projected costs of generating electricity 

(2010) vsebuje pregled projektov v državah OECD in zunaj. Razpon specifičnih investicijskih 

stroškov za premogove termoelektrane znaša od 1.494 EUR2008/kW do 2.370 EUR2008/kW. 

Primerljivi specifični investicijski stroški za TEŠ6 (»net overnight costs«) znašajo 

1.816 EUR2008/kW. 

Investicijo bo izvajalo energetsko podjetje, posojila bodo poplačana iz prihodkov na trgu. 

Lastna cena proizvodnje električne energije iz prenovljenih blokov TEŠ 4 in TEŠ 5 bi bila 

zaradi manjšega izkoristka in ob pričakovani visoki ceni emisijskih kuponov višji od lastne 

cene proizvodnje električne energije iz TEŠ 6, kar je podrobno dokumentirano v strokovnih 

podlagah za NEP  Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja 

energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz 

domačega premoga do leta 2027 

Pripomba št. 4 

3.) TEŠ 6 je druga zgodba. Zakaj se investicija nadaljuje s pospešeno hitrostjo, kljub temu, da 

diskutiramo o njeni ustavitvi, ni jasno. Vendar dejstvo, da se bo dogradila, ne sme vplivati na 

odločitev o izredno poceni in racionalni investiciji v vzdrževanje in modernizacijo blokov 4 

in 5. Če se bo dogradila, naj ima Šaleška dolina tri bloke in naj se manjkajoči premog uvaža. 

V upanju seveda, na visoke cene El.energije.  

Stališče IJS: Praviloma pa se v procesu priprave energetske politike ne preverja projektov v 

teku, za katere so poslovni subjekti že podpisali pogodbe. V strategijah večjih držav sploh ni 

potrebno obravnavati projekcij tako podrobno, da bi se odprla razprava o velikosti 

posameznih proizvodnih enot in s tem lahko odprla vprašanja o že sprejetih odločitvah 

poslovnih subjektov. V Slovenskem primeru, ko je tretjina proizvodnje celo iz posamezne 

naprave, pa je vsako odločanje o energetski mešanici na strateški ravni neposredno 

povezano tudi s posamičnimi investicijskimi odločitvami poslovnih subjektov.  

Izračuni so pokazali na to, da so scenarij s TEŠ6 okoljsko manj sprejemljivi. Njihovi 

ekonomski kazalci so boljši kot pri scenarijih brez TEŠ6, ne glede na zelo visoko investicijsko 

vrednost projekta, saj je proizvodnja električne energije v scenarijih brez TEŠ6 dražja od 

proizvodnje v scenarijih s TEŠ6 (že brez upoštevanja stroška za prekinitev investicije), 

prednost scenarijev brez TEŠ6 je sicer v nižji investicijski vrednosti. Strošek za prekinitev 

investicije je dodatna slabost. V scenarijih s TEŠ6 je boljša tudi strateška zanesljivost. Glej 

tudi poročilo »Dopolnitev strokovnih podlag za NEP z oceno hipotetičnega scenarija razvoja 

energetike ob zapiranju Premogovnika Velenje in prenehanju proizvodnje električne energije iz 

domačega premoga do leta 2027«, junij 2011. Glej tudi odgovor na prejšnjo pripombo. 
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Pripomba št. 5 

4.) Znižati porabo! Cena elektrike naj se dvigne na pričakovani nivo za leto 2015 in hkrati 

spremeni obračunavanje tako, da bo spodbujalo čimmanjšo porabo. Kdor porabi nič, naj tudi 

plača nič, kdor porabi nadpovprečno, naj plača penale. Trenutno pa revni, kljub varčevanju 

plačajo 15 EUR v glavnem razne priključnine itd... Povečano povprečno letno porabo 

gospodinjstev naj se še dodatno destimulira s penali in za enako vsoto stimulira varčevanje. V 

Industriji naj zmanjšanje porabe stimulira fiksiranje pričakovane minimalne rasti cene 

energije s strani države - t.j. napovedana rast cen nad svetovnim povprečjem.   

Stališče IJS: Cena za električno energijo se določa na prostem trgu. Prenos in distribucija 

električne energije sta regulirani dejavnosti, ki se financirata iz omrežnine. V pristojnosti 

države je davčna politika in prispevki (trenutno se zbirajo: plačevati prispevek za 

zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije iz OVE ter v SPTE z visokim 

izkoristkom, prispevek za zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo z uporabo 

domačih virov primarne energije namenjen subvencioniranju proizvodnje električne energije 

v TET in Prispevek za povečanje učinkovitosti rabe električne energije).  Za izvedbo vseh 

ukrepov NEP bo imelo pomembno vlogo spreminjanje davčne politike v smeri zelene 

davčne reforme. Pri tem bo potrebno sočasno zagotoviti sredstva za ukrepe učinkovite rabe 

energije v socialno šibkih gospodinjstvih.  Ukrep zelene davčne reforme je napovedan v 

Predlogu NEP in v Podnebni strategiji Slovenije do leta 2050 v pripravi, soglasje glede zelene 

davčne reforme pa bo potrebno zagotoviti tudi pri odločanju o Strategiji razvoja Slovenije.  

Žal se dodatek za spodbujanje izkoriščanja obnovljivih virov energije zbira glede na 

priključno moč in ne glede na  

Pripomba št. 6 

5.) NEP naj zagotovi najmanj 20.000 novih delovnih mest. Poleg ministrstva za 

gospodarstvo, ki naj poskrbi, da bo domača industrija (Litostroj,...) in gradbinci, imeli delo, je 

potrebno vključiti v NEP tudi ministrstvo za delo, Kmetijsko ministrstvo in Ministrstvo za 

znanost, ki naj dobijo vsak po 300 mio EUR državnih poroštev za kredite malim 

investitorjem: tako ali drugače naj vsako ministrstvo z njimi zagotovi 6000 novih zelenih 

delovnih mest, ki bodo dala vsaj 300 MW nove priključne moči iz OVE in URE oz. 

varčevanja.  Obresti naj bodo nepovratna subvencija države v višini 300 mio EUR (1 mio Eur 

za 1MW oz. 1 zaposlen na 50 kW in 50.000EUR, so popolnoma realne zahteve za 

investicijo).  

Stališče IJS: Predlog NEP, Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010-2020 

in Drugi nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2011-2016 dajejo 

priložnost za razvoj gospodarstva. Projekcije kažejo, da  v obdobju do leta 2030 kot 

posledica predlaganih ukrepov NEP (finančnih, zakonodajnih in drugih) pričakujemo 

investicije v trajnostne energetske rešitve do leta 2030 v vrednosti 14,3 mrd EUR (učinkovito 

rabo energije, razpršena proizvodnja iz obnovljivih virov energije in v soproizvodnji toplote 

in električne energije (SPTE) z visokim izkoristkom ter v lokalna oskrba z energijo),v  
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nadaljnji razvoj omrežij za distribucijo električne energije 4,9 mrd EUR in v velike HE in 

velike enote SPTE z visokim izkoristkom 1,5 mrd EUR. V scenariju OSN INT predstavljajo te 

investicije v trajnostne energetske rešitve 82-odstotni delež vseh investicij NEP. Z ukrepi 

URE in OVE se povečajo tudi priložnosti na področju storitev.  

Da bi dosegli čim boljšo povezavo z gospodarskim razvojem, cilji zaposlovanja in rasti bo 

predlog NEP in Akcijski načrt za obnovljive vire energije načrtujejo tudi ukrepe 

sistematičnega spodbujanja razvoja energetsko učinkovitih izdelkov, proizvodnih procesov 

in storitev, zlasti ob vstopu na trg, ki bodo sloneli na uveljavljenih instrumentih na področju 

podjetniškega razvoja, spodbujanja malih in srednjih podjetij idr. Pripravljena bo nova 

shema podpor in sklad za izvedbo demonstracijskih projektov. Energetskim podjetjem bo 

naložena obveznost reinvestiranja dela dobička v razvoj na področju trajnostne energetike. S 

tem bodo zagotovljeni znatni učinki programov v energetiki na zaposlovanje in zeleno rast.  

Za doseganje še večjih sinergičnih učinkov pa bo pomembno prepoznati zeleno rast in 

učinkovito rabo virov tudi kot prednostno področje v Strategiji razvoja Slovenije. 

Pripomba št. 7 

6.) Zakon naj predpiše, da mora iti najmanj 5% od vseh investicij v R&R na segmentu OVE 

in URE v smislu trajnostnega razvoja (sicer se lahko niža BDP, a se veča Sreča). Če podjetje 

nima R&R oddelka oz. takih RR projektov, se mora povezati z drugimi ali pa odvesti denar v 

proračun, ki naj s tem denarjem financira majhne privatne RR projekte oz. skupine. 

Stališče IJS: Predlog NEP vključuje ukrep, ki bo obvezal energetska podjetja za 

reinvestiranje 15 odstotkov dobička v razvoj na področju trajnostne energetike. 
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Marija Zavratnik 

Pripomba št. 1 

Predlogi za dopolnitve:  

- Dodatno podpreti tehnologije OVE še posebej bioplin in male bioplinske elektrarne kot 

dodatno dejavnost na kmetiji ter umeščanje teh malih energetskih objektov v manjše kraje ter 

vasi saj s tem pokrijemo več segmentov NPE hkrati: - zagotavljanje soproizvodnje toplote in 

električne energije, možnost daljinskega ogrevanja, oskrba energije na lokalni ravni.  

- pokritost drugih ne - energetskih segmentov;  okoljski segment z zmanjševanjem izpusta 

toplogrednih plinov, problem organskih odpadkov; kmetijski segment s povečanjem možnosti 

pridelave hrane in večanje samooskrbe z zdravo svežo domačo proizvodnjo.  

- Dodatne spodbuda za tehnologije pridobivanja bioplina za namene pogonskih goriv  

Zato bi bilo potrebno:  

- Zagotavljanje dodatnih podpor za BPE in tehnologije soproizvodnje toplotne in električne 

energije  

- Podpirati tehnologije za možnost daljinskega ogrevanja  

- Dodatno podirati sisteme za oskrbo z energijo na lokalni ravni  

- Spodbujanje oz dodatne podpore za kombinacijo OVE tehnologij na kmetijah, manjših 

krajih, vaseh (bioplin, fotovoltaika, veter, vodni viri) za doseganje energetske neodvisnosti 

posameznih krajev in s tem zmanjšanje izgub na energetskih omrežij zaradi manjših razdalj  

Pozitivni učinki predlogov:  

-  Večja samooskrba z električno in toplotno energijo ter doseganje ciljev  akcijskega načrta 

OVE za 2020 in za 2030.  

- Dodatna delovna mesta v podeželskem sektorju (kmetijstvo, lokalni energetski sistemi,…)  

- Energetska samozadostnost podeželja in posameznih krajev  

Samozadostnost in zmanjšan uvoz energentov 

Stališče IJS: Predlog NEP načrtuje ukrepe v podporo  spodbujanju rabe obnovljivih virov 

energije.  Spodbujanje proizvodnje električne energije v bioplinskih elektrarnah in drugih 

elektrarnah na obnovljive vire energije in v soproizvodnji toplote in električne energije z 

visokim izkoristkom bo potekalo še nadalje v okviru podporne sheme. Spodbujanje oskrbe s 

s toploto iz obnovljivih virov energije pa poteka v okviru razpisov Eko sklada in Ministrstva 

za gospodarstvo. Predvidenih je tudi vrsta novih ukrepov za spodbujanje razvoja lokalne 

energetike, vključno s spodbudami za razvoj sistemov daljinskega ogrevanja, ki so podrobno 
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opredeljeni v podprogramih NEP Obnovljivi viri energije, Lokalna oskrba z energijo in 

Soproizvodnja toplote in električne energije.  

Spodbujanje proizvodnje bioplina je  načrtovano v Akcijskem načrtu za obnovljive vire 

energije za obdobje 2010- 2020, ki je bil  sprejet julija 2010.  Za spodbujanje rabe bioplina bo 

Ministrstvo za gospodarstvo pripravilo dopolnitve Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 

27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) za vključevanje bioplina v omrežje 

zemeljskega plina. Tehnična pravila o priključitvi na omrežje, (vključno s pravili za kakovost 

bioplina) in tarife za priključevanje bioplina bodo urejene v ustreznih podzakonskih aktih.  

Zaenkrat niso predvidene spodbude za ločeno distribucijo biometana. 
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Matevž Primožič 

Pripomba št. 1 

V NEP-u pogrešam hidroelektrarne na zgornji Savi (kjer so bile nekoč že načrtovane, prav 

tako so bile že narejene raziskave) - HE Lesce, Radovljica... Z izgradnjo HE Lesce ali 

Radovljica tudi odpade potreba po doinstalaciji HE Moste, saj bi prej omenjene prevzele 

vloge izravnalnega bazena. Prav tako bi bilo treba uvesti prenovo (in posledično povečanje 

moči) malih HE, po italijanskem vzoru (subvencije, kar bi gotovo pritegnilo veliko lastnikov 

k obnovi) in pa olajšati postopke za zgraditev novih. 

Stališče IJS:: NEP daje do leta 2020 prednost zaključku izgradnje verige HE na Spodnji Savi 

in izgradnji HE na Srednji Savi od HE Suhadole do HE Jevnica. V predlogu NEP je 

predvidena tudi izgradnja HE na drugih lokacijah, ki v predlogu NEP niso bile eksplicitno 

navedene in presojane, njihova izvedba pa bo odvisna od okoljske izvedljivosti in drugih 

vidikov.   

Tadej Kern 

Pripomba št. 1 

v NEP ni vključena nobena elektrarna na Soči in njenih pritokih (verjetno zaradi takega 

zakona). V to niso vključene niti HE na Učji, niti male hidroelektrarne. Prav tako niso 

omenjene HE na Idrijci. 

Stališče AQUARIUS: V skladu z Zakonom o določitvi zavarovalnega območja 

za reko Sočo s pritoki (ZDZORS) (Ur.l. SRS, št. 7/1976, popr. 8/1976)  izgradnja 

hidroelektrarn na Soči in njenih pritokih od izvira do Tolmina ni dovoljena. 

  

http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
http://zakonodaja.gov.si/rpsi/r00/predpis_ZAKO120.html
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Franko Nemac 

Pripomba št. 1 

V prilogi pošiljam predlagane lokacije vetrnih elektrarn v modelu AIOLOS na 50 m nad 

tlemi. Ta model ravno tako vsebuje povprečne letne hitrosti za obdobje deset let in je mikro 

lokacijsko dosti bolj občutljiv. Za razliko od Aladin DADA, ki je globalni model, model 

AIOLOS bolje loči razmere med hribi in dolinami. 

Lokacije, niso ravno v področjih, kjer naj bi imeli veter. Že pred desetimi leti so me Danski 

strokovnjaki podučili, da so za vetrne elektrarne pomembne tri stvari: 1. Da imamo dober 

veter, 2. Da imamo dober veter in kot zaključek 3. Da imamo dober veter. Na to da ne 

zgradimo vetrnih elektrarn pa je seveda vplivnih faktorjev mnogo več. Ponujati investitorjem 

možnost za izgradnjo tam, kjer ni izpolnjen osnovni pogoj, to je dober veter, nima nobenega 

smisla.  

Stališče AQUARIUS: V študiji »Celovit pregled potencialno ustreznih območij za 

izkoriščanje vetrne energije« je bil kot izhodišče za opredelitev primernih območij za 

izkoriščanje vetrne energije uporabljen podatek iz modela Aladin DADA, ki so nam ga 

posredovali pripravljavci NEP-a – IJS, sami pa so ga naročili pri Agenciji za okolje. Eni in 

drugi so bili, kot sklepamo, mnenja, da je model ustrezen. G. Nemac predlaga uporabo 

podatkov iz drugega modela, pri čemer pa gre še vedno le za modelske ocene, ki prav tako 

ne bodo zadostovale za natančnejše projekcije ekonomske upravičenosti. Po drugi strani pa 

že danes vemo, da nekatere najbolj vetrovne lokacije (v TNP, rob Trnovske planote, Nanos, 

vrh Vremščice, del Pohorja v SPA ipd.) v Sloveniji, ne glede na to, ali so določene s katerim 

od modelov ali pa na podlagi meritev, ne zadostijo varstvenim kriterijem in kot take niso 

sprejemljive. Ker obsegajo vetrovna območja modela Aladin DADA tudi območja modela 

Aiolos, smo jih (nehote) v naši študiji že upoštevali. Na pobudo g. Nemaca bomo v Okoljsko 

poročilo dodali grafični prikaz povprečnih letnih vrednosti vetra po modelu Aiolos. 

Stališče IJS: Modelske ocene potenciala vetra vetra po modelu DADA so bile pripravljene v 

okviru študije Jože Rakovec, Renato Bertalanič, Jure Cedilnik, Gregor Gregorič, Gregor Skok, 

Mark Žagar, Nedjeljka Žagar, Vetrovnost v Sloveniji [1]. Avtorji raziskave navajajo [2]: "... V 

publikaciji v pripravi [1] bodo podane karte na višini 10 m in 50 m nad tlemi po modelu 

DADA in po masno konsistentnem modelu Aiolos, in to za hitrost in za gostoto moči vetra. 

Tukaj podajamo samo tri karte za gostoto moči na višini 50 m nad tlemi po modelu DADA – 

na tej višini zato, ker so sodobne vetrnice za izrabo vetrne energije vsaj tako visoke ali pa še 

višje. 
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IZBRANA PODPORNA GRADIVA V JAVNI OBRAVNAVI NEP 

SEZNAM JAVNIH PREDSTAVITEV NEP 

JAVNE PREDSTAVITVE NEP  

 Predstavitev NEP na Posvetovanju strokovne in širše javnosti o graditvi verige HE 

na Srednji Savi, Državni Svet in Slovenska inženirska zbornica, Ljubljana, 22.6.2011 

 Javna predstavitev mnenj o NEP, Odbor za gospodarstvo DZ, Državni zbor, 

27.8.2011 

 Predstavitev NEP in okoljskega poročila za NEP, Prekmurska akademija znanosti in 

umetnosti, Murska Sobota, 14.7.2011 

 Razprava o NEP, Seja sveta za trajnostni razvoj, Ljubljana, 2.9.2011 

 Forum o Nacionalnem energetskem programu, Energetika.NET, 

Slovensko društvo za daljinsko energetiko, Celje, 14.9.2011 

 Predstavitev NEP, Posvet Državnega sveta Nacionalni energetski program, 

Ljubljana, 5.10.2011 

 Razprava o vsebinah NEP v okviru posveta, Nova strategija razvoja Slovenije – 

energetski del, Državni svet in Slovenski E-forum, Ljubljana, 13.10.2011 

DRUGE PREDSTAVITVE NEP (dogodki z vabili ali s kotizacijo) 

 Tiskovna konferenca MG, Ljubljana, 10.6.2011 

 Predstavitev NEP na seji Ekonomsko socialnega odbora v energetiki , Ljubljana, 

22.6.2011 

 Predstavitev NEP na mednarodni konferenci s področja energetike EnRe (Energy and 

Responsibility), Terme Čatež, 22.6.2011 

 Predstavitev NEP za župane občin ob Muri, Gornja Radgona, 28.6.2011 

 Predstavitev NEP na seji konzorcija lokalnih energetskih agencij, 1.7. 2011 

 Predstavitev NEP na razširjeni seji Strateškega sveta za politiko energetike in 

podnebne spremembe pri GZS, 11.7.2011 

 Predstavitev NEP velikim porabnikom energije na Delovnem sestanku o Akcijskem 

načrtu za učinkovito rabo energije, GZS, 13.7.2011 

 Predstavitev NEP in okoljskega poročila za NEP, Svetu za trajnostni razvoj RS na 

interni seji, Ljubljana, 13.7.2011 

 Predstavitev NEP, UO GZS Območne zbornice Posavje, Krško, 15.9.2011 

 Predstavitev NEP in okoljskega poročila za NEP, Delovna skupina za varstvo zraka 

in energetiko, EIMV, Ljubljana, 20.9.2011 

 Predstavitev NEP, Energetska konferenca, Svet regije Zasavje in Regionalni razvojni 

svet Zasavske regije, Trbovlje, 12. 10. 2011 

 Strateška okrogla miza »NEP – revolucija poslovnih premikov«, Strateško srečanje 

udeležencev energetskega trga, Prosperia, 13.10.2011 

http://www.ce-sejem.si/sejmi/2011/mos/mos/strokovne-spremljajoce-prireditve/nep
http://www.ce-sejem.si/sejmi/2011/mos/mos/strokovne-spremljajoce-prireditve/nep
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STROKOVNE OBJAVE 

 Andreja Urbančič, Stane Merše, Boris Sučić, Damir Staničić, Polona Lah, Matjaž 

Česen, Matevž Pušnik, Aleš Podgornik, Zvone Košnjek, Miroslav Bugeza, Djani 

Brečević, Saša Jamšek, Andrej Bučar: Nacionalni energetski program – strokovne podlage 

za odločanje, 10. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Ljubljana 2011. 

 Aleš Podgornik, Damir Staničić, Boris Sučić, Andreja Urbančič: Vloga sektorja 

elektroenergetike pri doseganju slovenskih ciljev podnebno energetskega paketa EU, 

10. konferenca slovenskih elektroenergetikov, Ljubljana 2011. 

 Saša Jamšek, Djani Brečevič, Enisa Rojnik, Boris Sučić: Razvoj elektroenergetskega 

omrežja Republike Slovenije v kontekstu doseganja ciljev energetske politike EU, 10. 

konferenca slovenskih elektroenergetikov, Ljubljana 2011. 

 Andreja Urbančič, Boris Sučić: Slovenian Energy Strategy – Challenges And 

Opportunities, 2nd International Conference Energy Technology <EnRe>, Terme Čatež 

2011. 

 Andreja Urbančič, Boris Sučić, Zvone Košnjek: Nacionalni energetski program in vode, 

Upravljanje voda v Sloveniji – Zbirka Zelena Slovenija, pp. 56-68, ISBN: 978-961-

6283-44-1, Fit media, Celje 2011 

 Matevž Pušnik, Boris Sučić, Stane Merše, Matjaž Česen, Andreja Urbančič: Role of the 

National Energy System Modelling in the Process of the Policy Development, 6th Dubrovnik 

Conference on Sustainable Development of Energy, Water and Environment 

Systems, September 25-30, 2011, Dubrovnik, Hrvaška. 

 Boris Sučić, Andreja Urbančič, Polona Lah, Zvone Košnjek: Electricity production and 

prices – case study Slovenia, trends up to 2030, 6th International Workshop on 

Deregulated Electricity Market Issues in South-Eastern Europe, September 20-21, 

Bled 2011. 

 Aleš Podgornik, Damir Staničić, Boris Sučić, Andreja Urbančič: Analysis of Slovenian 

wind energy potential, 6th International Workshop on Deregulated Electricity Market 

Issues in South-Eastern Europe, September 20-21, Bled 2011. 

DRUGE OBJAVE 

 A. Urbančič, S. Merše, Vizija razvoja energetike, gostujoči komentar, Energetika NET 

revija, pomladno-poletna številka, 2011 

 A. Urbančič, I. Novak, Novi Nacionalni energetski program v javni obravnavi, Bilten 

Učinkovito z energijo, letnik 16, številka 4, julij 2011. 

 S. Merše, Tema meseca - vaše mnenje, Naš stik, junij 2011 

 A. Urbančič, Intervju, Embalaža, okolje, logistika (v pripravi) 

 Odgovor Borutu Tavčarju, Stališče GZS, Delo 

 Odgovor Borutu Tavčarju, Plinski terminali, Delo 

 Gradivo za tiskovno konferenco MG o NEP, 10.6. 2010 

 A. Urbančič, Odgovori na vprašanja Odbora za gospodarstvo DZ o NEP za Javno 

predstavitev mnenj 
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ELEKTRONSKI MEDIJI 

 A. Urbančič, Dolgoročna oskrba z električno energijo, Studio ob 17h, 10.7.2011 

 S. Merše, Nacionalni energetski program, Omizje, 22.6.2011 

PRISPEVKI O NEP V MEDIJIH 

 Finance, Odgovori na vprašanja bralcev Financ, 28.,29. in 30.6., Kopač 

 Mladina (Urbančič) 

 Embalaža, okolje, logistika (Kopač) 
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MEDNARODNI CILJI SLOVENIJE 

Kateri cilji so že pravno obvezujoči in pri katerih ciljih so pogajanja v 

mednarodnem prostoru še odprta? 

Toplogredni plini 

Pravno zavezujoče obveznosti države za emisije TGP: 

2008-2012 – Kjotski protokol – nacionalni cilji; 

2020 – Odločba 406/2009/ES – nacionalni cilji za izpuste zunaj ETS (promet, gospodinjstva, 

storitvene dejavnosti in manjša industrijska podjetja). Za Slovenijo je dogovorjeno povečanje emisij iz 

naprav zunaj ETS za največ 4% glede do leta 2020 glede na leto 2005 (glej DB NEP – izhodišča). 

Obveznosti za EU: 

2020 – Direktiva 2009/29/ES – trgovanje z emisijami, ni nacionalnih ciljev, so evropski, količine na 

avkcijah se bodo zmanjševale (energetika razvitih držav brez brezplačnega dodeljevanja kuponov); 

Podnebni cilji v pripravi in v pogajanjih: 

2020 – zaostritev cilja EU na -30% in posledična zaostritev nacionalnih ciljev za sektor EU ETS in 

za emisije zunaj EU ETS (sklepi sveta EU idr., kjer je napovedano, da bo EU svoje cilje zaostrila, če 

bodo v mednarodnem sporazumu druge države sprejele primerljive obveznosti.) Potekajo tudi 

razprave o enostranski zaostritvi cilja EU kot celote; 

2020 – cilji v mednarodnem podnebnem dogovoru v pripravi pod UNFCCC (pripravljajo se 

cilji za EU kot celoto); 

2050 – cilji EU oz. usmeritve opredeljeni v Sklepih sveta EU, v predlogu komisije »A Roadmap for 

moving to a competitive low carbon economy in 2050, COM(2011)112 je predlagano, naj bi se 80% 

odstotkov doseglo z domačimi ukrepi, nadaljnjih 15% pa z mehanizmi. Pri tem dokument navaja 

analize, ki kažejo na cilj 95% zmanjšanja emisij za sektor oskrbe z električno energijo. Analiza kaže 

tudi na možne vmesne cilje v letu 2030, pri tem računa na nadaljnjo rabo fosilnih goriv ob 

komercialni rabi tehnologije za zajem in shranjevanje ogljika; 

2050 – lastni nacionalni cilji. Deklaracija Državnega zbora o aktivni vlogi Slovenije pri 

oblikovanju nove svetovne politike do podnebnih sprememb, nalaga Vladi RS, da čim prej pripravi 

strokovne podlage in analize o možnostih, stroških in koristih podnebnih ukrepov za Slovenijo do 

zmanjšanja izpustov za vsaj 80% oziroma do leta 2050 in jih predstavi Državnemu zboru in javnosti, 

da s pripravo Strategije razvoja Slovenije do leta 2020 kot osrednji razvojni cilj zastavi prehod v 

nizkoogljično družbo in družbo trajnostnega razvoja ter da pripravi nacionalni energetski program, s 

katerim opredeli prihodnjo energetsko politiko na temelju obnovljivih virov energije, saj nadaljevanje 
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današnjega trenda ne omogoča izpolnitve ciljev in določil podnebno-energetskega zakonodajnega 

svežnja ter novega sporazuma mednarodnega podnebnega sporazuma v pripravi. V Zakonu o 

podnebnih spremembah RS v pripravi , je predlagan 4 mio t kot ciljne emisije države v letu 2050, torej 

bo se del zmanjšanja lahko realiziral z ukrepi zunaj države; Sektorski cilji bodo opredeljeni v po 

Podnebni strategiji v pripravi. Ni jasno status, kako bodo sektorski cilji obvezujoči, če ne bodo 

opredeljeni z zakonom.  

Obnovljivi viri energije 

2020 – Direktiva 2009/28/ES. 25% delež OVE v bruto rabi končne energije. Pogajanj v zvezi s tem ni 

več. Metodologija ugotavljanja deleža opredeljena z direktivo. Direktiva opredeljuje tudi obvezen 10-

odstoten delež OVE v prometu. Oblikujejo se pobude za spremembe zaradi vpliva na prehransko 

varnost. 

Učinkovita raba energije 

Cilj 20% izboljšanje energetske učinkovitosti do leta 2020 je dogovorjen na ravni Sveta EU in je v 

Predlogu Direktive o energetski učinkovitosti. Predlagan je cilj na ravni primarne energije.  

Cilji držav za emisije škodljivih snovi po Konvenciji o prekomejnem onesnaževanju 

Cilji za leto 2010 so se iztekli. Pogajanja o ciljih za 2020 še niso potekala, znane so modelske ocene za 

posamezne države za leto 2020 (glej DB NEP – Izhodišča) 
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PROJEKCIJE RABE ELEKTRIČNE ENERGIJE 

 

Slika 2. Raba električne energije v obdobju 1985-2009 in ocene za leti 2010 in 2011. V letu 2010 pa je ocenjena 

na 12.041 GWh (ob predpostavljeni enaki rasti kot je bila rast odjema na prenosnem omrežju, vir ELES), v letu 

2011 pričakujemo rabo električne energije 12.625 GWh (ocenjeno na podlagi rasti odjema na prenosnem 

omrežju v prvih petih mesecih). 

Značilnosti gibanja rabe električne energije v obdobju 1985 do 2010: 

- največja raba električne energije je bila leta 2007 (13.370 GWh), raba v letu 2010 je bila 

od nje manjša za 10 %, v letu 2011 pa bo po predvidevanjih manjša le še za 5 % (Slika 

1); 

- raba električne energije se povečuje z izjemo dveh obdobij: od leta 2007 se je 

zmanjšala za 15% v dveh letih, od leta 1989 pa za enak odstotek v štirih letih, ista 

raven je bila v prejšnji krizi ob izgubi trgov in delnem prestrukturiranju 

gospodarstva dosežena po deset letih (do leta 1999); 

- povprečna letna rast rabe električne energije je v zadnjem desetletnem obdobju 

(2000-2010) znašala 1,2 %, desetletje pred tem (1990-2000) pa 0,6 %/leto. Letna rast v 

zadnjih osem letih do gospodarske krize je znašala 2,5%/leto (Slika 2). 

- v zadnjih petindvajset letih (1985-2008) se je raba električne energije v Sloveniji 

povečala za okrog 3,7 TWh oz. za 40%, od tega za 0,7 TWh v predelovalni industriji 

(za okrog 15 % rast v sektorju) in za okrog 3 TWh v široki rabi (gospodinjstva in 

storitvene dejavnosti) za okrog 85 %; 

- leta 2008 je bilo porabljenih 70 % vse industrijske rabe električne energije oz. 4,3 TWh 

v šestih industrijskih dejavnostih in 58 % oz. 3,6 TWh v samo štirih dejavnostih.  

- leta 2008 je bila industrijska raba električne energije prvič manjša kot v široki rabi 

(Slika 3);  

- leta 2009 je raba električne energije padla na 11.392 GWh (15 % manj kot leta 2007, 
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- raba neposrednih odjemalcev je v letu 2009 zelo zanihala, zmanjšala se je za 61 % 

glede na najvišjo v letu 2007. Del zmanjšanja (za okrog 480 GWh oz. 17 odstotnih 

točk) je bilo posledica zaustavitve elektrolize B v Talumu oktobra 2007. Leta 2011 bo 

raba največjih odjemalcev po ocenah za 30 % manjša kot leta 2007. Raba na 

distribucijskem omrežju se je leta 2009 zmanjšala le za 5 % glede na najvišjo vrednost 

leta 2007, leta 2010 je bila manjša le še za 1,5 % in se ji bo letos predvidoma že zelo 

približala. Industrijski porabniki na distribucijskem odjemu so svojo rabo električne 

energije v letu 2009 zmanjšali za 20 % glede na leto 2007, medtem ko je bilo v 

gospodinjstvih in storitvenih dejavnosti zmanjšanje komaj opazno. 

 

 

Slika 3. Rast rabe električne energije po desetletnih obdobjih od leta 1951, za obdobje 2000-2008 in cena rasti 

2000-2010 (zadnje statistično leto 2009 zaradi krize ni reprezentativno, za 2010 pa še ni uradne statistike) 

 

Slika 4. Struktura rabe električne energije od leta 1996 do 2009 in ocena za leti 2010 in 2011 
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Slika 5. Struktura rabe električne energije v predelovalni industriji od leta 2003 do 2008 
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OKROGLA MIZA OKVIRU STROKOVNEGA POSVETA ZGRADBE, ENERGIJA, OKOLJE 

»V SLOVENIJI MORAMO OBNOVITI 700.000 STANOVANJ. ZAKAJ SMO TAKO 

POČASNI?«ODGOVORI NA ZASTAVLJENA VPRAŠANJA V UVODU V OKROGLO MIZO 

LASTNIŠTVO STANOVANJ ENERGETSKA REVŠČINA 

Ali NEP pri doseganju predvidenih ciljev na področju izboljšanja 

energijske učinkovitosti stavb upošteva problem revnih lastnikov 

stanovanj in t.i. energetske revščine?  

Da, predlog NEP posebej izpostavlja tudi shemo pomoči za ranljiva gospodinjstva. Prav preprečevanje 

energijske revščine je glavni razlog, da je socialna kohezivnost dodana med cilje energetske politike k 

okoljski trajnosti, konkurenčnosti in zanesljivosti. Tak predlog je bil podrobno utemeljen v Zeleni 

knjigi za NEP. Utemeljeno pričakujemo višje cene energije v prihodnje zlasti zaradi gibanj na 

mednarodnih trgih, s postopno internalizacijo eksternih stroškov v cene energije. Primeren odziv na 

pričakovane precej višje cene energije niso »socialne tarife«, temveč krepitev investicijske sposobnosti 

gospodinjstev oz. lastnikov stavb za ukrepe učinkovite rabe energije.  

NEP prepozna, da je potrebno ukrepe za ranljive skupine izvajati v partnerstvu z lokalnimi 

skupnostmi in MDDSZ, oz. prenesti izkušnje in pa povezati spodbujanje učinkovite rabe energije z 

drugimi oblikami pomoči za ranljive skupne. Za uspešnost ukrepa je potreben za te skupine 

prebivalstva poseben pristop.  

Kakšni so sploh cilji izboljšanja energijske učinkovitosti v stavbah oz. 

obstoječih stavbah, kot jih predvideva osnutek NEP?  

Od leta 2020 naj bi bile vse nova in obnovljene stavbe skoraj nič energijske. Že od leta 2018 pa v 

javnem sektorju. Od leta 2014 naj bi na leto obnovilo 3% vseh stavb v javnem sektorju, kar naj bi bilo 

sofinancirano s sredstvi EU skladov v finančni perspektivi 2014-2020. 

S katerimi instrumenti in ukrepi naj bi jih dosegli? 

V osnutku NEP so v javni obravnavi svežnji spodbud. 

Znižanje stroškov za energijo v javnem sektorju. Po predlogu NEP bo javni sektor prevzel 

vodilno vlogo - aktivnosti pospešeno potekajo spodbujene s kohezijskimi sredstvi. Izjemno pomembna 

bo vloga teh projektov pri razvoju trga trajnostne gradnje in sanacije. Pozitiven bo tudi učinek na 

javne finance. Strošek za energijo s bo zmanjšal za 40 mio EUR/leto v letu 2015 in 80 mio EUR/leto v 

letu 2020. Tehnična pisarna (skrbi za kakovost energetske sanacije) v okviru javnega sklada za 

upravljanje z nepremičninami. Sistemi za upravljanje z energijo (nadzor nad stroški za energijo v 

javnem sektorju, centralni registri, identifikacija energetsko najbolj učinkovitih javnih organov.) 

PURES, strožje zahteve za javni sektor. Energetske storitve (manj javnih sredstev, oz. večji učinki za 
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enak obseg javnih sredstev, demonstracijski projekti). Zeleno javno naročanje (zlasti kar ne ureja 

PURES, redno in investicijsko vzdrževanje), kriteriji stroški v ekonomski dobi. 

Obsežna energetska prenova enostanovanjskih in večstanovanjskih stavb za nižje stroške 

in večjo kakovost bivanja. Z energetsko sanacijo se izboljšajo tudi bivalne, zdravstvene in 

higienske razmere, in se zagotovi prilagoditev na podnebne spremembe - na vroča poletja: 

 investicijske finančne spodbude; 

 zasebno-zasebno partnerstvo; 

 postopne revizije PURES; 

 davek na nepremičnine (olajšave, v povezavi z energetsko izkaznico); 

 uvajanje pametnih števcev (od leta 2014). 

Shema pomoči za ranljive skupine je v NEP poseben sklop ukrepov. NEP prepozna, da je potrebno 

ukrepe za ranljive skupine potreben poseben pristop in izvajati v partnerstvu z lokalnimi skupnostmi 

in MDDSZ, oz. prenesti izkušnje in pa povezati spodbujanje učinkovite rabe energije z drugimi 

oblikami pomoči za ranljive skupne. Za uspešnost ukrepa je potreben za te skupine prebivalstva 

poseben pristop.  

Shema za SME (ki jo bodo izvajali predvidoma dobavitelji energije). 

Predlagani so tudi:  

 sistem za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe ukrepov URE; 

 spodbude za razvoj novih finančnih mehanizmov (energetskih storitev, zelena posojila) 

vključno z večjim črpanje mednarodnih sredstev za ta namen; 

 energetsko označevanje – nadgradnja Energetske izkaznice z oceno stroškov v življenjski dobi; 

 programi dobaviteljev energije;  

 ciljna promocija.  

ter ukrepi drugih politik: 

 energetsko učinkovito prostorsko načrtovanje; 

 spodbujanje trajnostnih energetskih opcij z davki na energijo in v okviru drugih davščin 

(davek na nepremičnine); 

 razvojni, kompetenčni centri, spodbujanje gospodarstva pri vstopu zelenih energetskih 

izdelkov na trg; 

 umestitev v razvojno politiko države. 

»ENERGY PERFORMANCE CONTRACTING« V STANOVNJSKEM SEKTORJU 

Ali osnutek NEP predvideva ukrepe za odstranjevanje ovir pri javno 

zasebnem partnerstvu za učinkovito rabo energije nasploh in v 
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stanovanjskem sektorju posebej? Kateri so ti ukrepi, kdo naj bi jih 

izvedel in do kdaj?  

Predlog NEP oz. predlog AN URE2 sta glede tega ključnega vprašanja za implementacijo ukrepov 

zelo konkretna. Potrebni je upoštevanje JZP kot prednostne možnosti financiranja. 

Težave pri zagonu trga energetskih storitev: 

 spodbujanje finančnih mehanizmov. Neposredne investicijske spodbude za energetsko 

sanacijo javnih stavb z : 

o spodbujanjem JZP 

o razpisi za nepovratna sredstva za energetsko sanacijo javnih stavb tako, da bo del 

izveden v JZP; 

o shema za spodbujanje ponudbe finančnih mehanizmov;  

Zahtevna priprava projektov, nizka usposobljenost naročnikov v javnem sektorju 

 spodbude za tehnično pomoč pri pripravi projektov; 

 dopolnitev metodologije za EP, da bo podpirala pripravo razpisov za energetske storitve; 

 izdelava podpornih gradiv (tipske pogodbe, navodila);  

 usposabljanje potencialnih naročnikov; 

 strokovna podpora naročnikom v javnem sektorju ; 

 demonstracijski projekti za uveljavljanje finančnih mehanizmov in načrtna promocija dobrih 

praktičnih zgledov. 

Nedorečena oz. nejasna zakonodaja: 

 ureditev pravnih podlag za JZP za neprofitne stanovanjske organizacije; 

 zagotovitev stalne, učinkovite in koordinirane podpore MF in MG v času uveljavljanja 

ukrepa; 

 demonstracijski ukrepi tudi za izboljšanje in preverjanje zakonodaje. 

Sicer pa gre v stanovanjskem sektorju večinoma za storitve učinkovite rabe energije v zasebno-zasebno 

partnerstvo.  

INFORMIRANJE IN ODSTRANJEVANJE INFORMACIJSKIH ASIMETRIJ NA TRGU 

Kakšno pozornost daje temu vprašanju osnutek NEP in kateri so 

predvideni ukrepi, njihovi nosilci in finančni viri?  

V NEP so predvideni naslednji ukrepi: 

 demonstracijski projekti; 

 TPF; 



Poročilo o javni obravnavai Nacionalnega enegetskega programa  IJS CEU 

 

175 

 

 števci,  

 izkaznice; 

 sistem za zagotavljanje kakovosti priprave in izvedbe ukrepov URE (certificiranje izvajalcev, 

projektantov); 

 spremljanje rezultatov izvedenih projektov. 

PRILOGA 

 

Slika 6. Raba končne energije v stavbah v Sloveniji leta 2009 

Tabela 10. Stanovanjske površine obnovljene po letu 2000 v enodružinskih hišah in stanovanjskih blokih 

 Delna 
 obnova  

Celovita  
obnova 

Površina 
 stanovanj  

v anketi 

Delež  
obnovljen  

po letu 2000 

Od tega  
delna  

obnova 

 [m
2
]      

ED 74090 17861  275444   33% 81%  

BL 15973 1351  58557   30% 92%  

Tabela 11. Stanovanjske površine obnovljene od leta 2000 do leta 2010 v enodružinskih hišah in 

stanovanjskih blokih 

 Enodružinske hiše (ED)  Stanovanjski bloki (SB) 

 Delne obnove Celovite obnove  Delne obnove Celovite obnove 

 [m
2
]  [m

2
] 

2001 826 0 0%  373 0 1% 

2002 4400 750 2%  675 0 1% 

2003 3432 558 1%  1280 43 2% 

2004 4390 1034 2%  1283 0 2% 

2005 12204 2771 5%  1516 60 3% 

2006 7254 1947 3%  1454 60 3% 

2007 8803 2505 4%  2428 267 5% 

2008 11673 3205 5%  2370 221 4% 

2009 12244 2661 5%  2510 372 5% 

2010 8744 2430 4%  2084 328 4% 

2011 120 0   0 0 0% 

Skupaj 74090 17861 33%  15973 1351 30% 

 


