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1 Povzetek 

Ob pripravi novega Nacionalnega energetskega programa (NEP) je potrebno na podlagi Zakona o 
varstvu okolja izpeljati postopek celovite presoje vplivov na okolje (CPVO), v okviru tega pa na 
podlagi Zakona o ohranjanju narave še postopek presoje sprejemljivosti vplivov planov na varovana 
območja. Namen obeh zakonsko vzpostavljenih presoj je preprečiti oziroma vsaj bistveno zmanjšati 
aktivnosti, ki imajo lahko bistvene škodljive vplive oziroma posledice na okolje in varovana območja, 
s čimer se uresničujejo načela trajnostnega razvoja, celovitosti in preventive. V postopku presoje 
vplivov na okolje se vplivi ugotavljajo na podlagi okoljskega poročila. Postopek vodi ministrstvo, 
pristojno za okolje. V njem je zagotovljeno tudi sodelovanje vseh resorno pristojnih državnih organov 
in organizacij ter obveščanje in sodelovanje javnosti. 
  
V okoljskem poročilu so skladno z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite 
presoje vplivov izvedbe planov na okolje opredeljeni, opisani in ovrednoteni vplivi izvedbe 
Nacionalnega energetskega programa na okolje (naravne vire, zrak, vode, podnebne dejavnike), 
ohranjanje narave, kulturno dediščino, krajino in prebivalstvo ter zdravje ljudi. Kot poseben 
dokument je priložen Dodatek za presojo sprejemljivosti na varovana območja. 
 
Izhodišča za pripravo okoljskega poročila so okoljski cilji programa, merila vrednotenja in 
metodologija ugotavljanja in vrednotenja vplivov program na okolje, ohranjanje narave in človekovo 
zdravje. Izbrana so merila vrednotenja in metode ugotavljanja ter vrednotenja vplivov izvajanja 
programa na okolje, da so lahko v čim večji meri ugotovljeni in ustrezno ovrednoteni pomembni 
vplivi programa na doseganje okoljskih ciljev. 
 
V okoljskem poročilu je definirano stanje okolja, opredeljeni so relevantni okoljski cilji, kazalniki ter 
način upoštevanja ciljev pri pripravi programa. Osnovo za opredelitev relevantnih okoljskih ciljev so 
predstavljali nacionalni in evropski strateški dokumenti s področja okolja.  
 
Podrobna vsebina Okoljskega poročila je bila določena v javni obravnavi, Poročilo o določitvi obsega 
Okoljskega poročila pa je priloženo (Priloga 2). 
 
V okoljskem poročilu je presojan predlog Nacionalnega energetskega programa RS za obdobje 2010 - 
2030 - osnutek, ki ga je izdelal Institut Jožef Stefan, maja 2011. Presojani ukrepi so razvidni iz priloge 
5, v tej prilogi so opredeljeni tudi pomembni vplivi ukrepov na okolje. 
 

1.1 Pregled vplivov podprogramov NEP na posamezne vidike okolja 

Naravni viri 
 
Izvajanje podprogramov NEP pomembno vpliva na neobnovljive zaloge premoga, na tla zaradi 
nastajanja odpadkov pri zgorevanju trdnih fosilnih goriv ter, na obnovljivo gozdno biomaso zaradi 
njene energetske rabe ter zaradi zasedbe prostora na najboljša kmetijska zemljišča. 
 
Tla 
 
Tla v Sloveniji so zelo raznolika. Ker so dejavniki nastanka in razvoja tal zelo raznoliki, tudi tla 
odražajo precejšnjo ekološko pestrost. Hkrati se ta raznolikost odraža tudi v rabi tal. Za Slovenijo je 
značilno pestro prepletanje gozdnih in kmetijskih zemljišč. Kategorija zemljišč, označena kot »Grajena 
zemljišča« zaseda 22,7 %, torej skoraj tretjino celotne površine Slovenije. Gozdovi so z 58 % (kar 
vključuje tudi grmičaste gozdove) prevladujoča kategorija pokrovnosti v Sloveniji. Podatkov o 
degradiranih območjih zaradi izvajanja industrijskih dejavnosti (opuščeni kamnolomi, odlagališča 
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industrijskih odpadkov, vključno z odpadki iz energetike, opuščene industrijske površine) ni dovolj na 
razpolago.  
 
Tla v Sloveniji so na splošno dobro oskrbljena z organsko snovjo, zaradi pretežno karbonatne 
osnovne sestave tal in manjšega vpliva onesnaženosti zunanjega zraka v zadnjem obdobju na 
nepozidanih zemljiščih tudi ni opaziti posledic zakisovanja zaradi izpustov plinov, ki povzročajo 
zakisovanje ali evtrofikacijo. Sorazmerno dobro stanje tal je posledica dejstva, da se na tako 
imenovanih grajenih zemljiščih ni izvajala intenzivna industrijska dejavnost, ki bi zaradi nastajanja 
odpadkov povzročila degradacijo tal večjega obsega. Vendar je kot pravilo, da so v okolici 
termoelektrarn na fosilna goriva območja, ki so degradirana bodisi zaradi obdelave uporabljenih 
energetskih mineralnih surovin bodisi zaradi odlaganja ostankov njihove energetske uporabe. 
 
Zaloge premoga 
 
Oceno vpliva energetske rabe premoga na neobnovljive zaloge premoga, ki je v Sloveniji edino 
razpoložljivo fosilno gorivo, je možno izdelati na podlagi podatkov o izkoriščanju rjavega premoga in 
lignita, ki je leta 2008 predstavljal 15,3 % primarne energetske bilance v državi. Odkopne zaloge 
rjavega premoga v Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH) so ocenjene na 26 milijonov ton in lignita v 
Velenju na 168 milijonov ton. Z zakonom o spremembah in dopolnitvah Zakona o postopnem 
zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije se je pridobivanje premoga za prodajo v 
omenjenem rudniku podaljšalo v leto 2010, po tem letu pa bomo v Sloveniji premog predvidoma 
pridobivali le še v Premogovniku Velenje, ki bo lignit dobavljal izključno Termoelektrarni Šoštanj za 
proizvodnjo električne energije in toplote.  
 
Gozd 
 
Več kot polovico kopnega ozemlja države pokrivajo gozdovi, drugo naravno rastje (naravni travniki, 
mokrišča, vodne, malo- ali neporasle površine) zavzema 4 %, 35 % površja je namenjenega 
kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. Površina gozdov se sicer povečuje, vendar le tam, kjer je 
gozdov z vidika krajinske pestrosti in krajinskega videza že zdaj veliko. Do leta 2008 je bilo največ 
krčitev posledica izgradnje infrastrukturnih objektov, kot so avtoceste in daljnovodi ter za pozidavo in 
za ostale namene (kamnolomi, deponije, smetišča).  
 
Gozdna biomasa kot klasično kurjenje lesa v individualnih kuriščih, v industrijskih kotlih za 
energetske namene ali v modernih individualnih in skupinskih napravah za ogrevanje in procesno 
toploto predstavlja enega največjih potencialov za rabo OVE v Sloveniji. Biomasa kot OVE 
predstavlja trenutno 8 % v končni porabi energije, večinoma za ogrevanje v gospodinjstvih in kot 
dodatno kurivo v industriji. V letu 2008 se je raba tega vira energije močno povečala v proizvodnji 
električne energije in toplote zaradi začetka sosežiga lesne biomase. Potencialne vire lesne biomase 
predstavljajo ne-tehnični les iz gozdov, lesna masa z zaraščajočih kmetijskih površin in lesni ostanki v 
lesno-predelovalni industriji.  
 
Lesna zaloga gozdov se je upoštevajoč tudi povečanje površine gozdov v zadnjih 50 letih povečala za 
več kot 2-krat. Pomembno je, da se v prirastku zaloge lesa v slovenskih gozdovih vsako leto veže več 
kot 7 milijonov ton CO2 iz zraka. 
 
Pri vzpostavitvi sistema uporabe lesa je treba zagotoviti, da je za pridobivanje vseh oblik energije, tudi 
biogoriv, primerna uporaba pretežno stranskih produktov predelave lesa (pri vseh stopnjah pridelave 
in predelave) in pa lesa, pridobljenega iz izdelkov po izteku njihove življenjske dobe. Taka oblika 
sistema uporabe lesa je z vidika celotne nacionalne ekonomije edina smiselna. Izboljšuje namreč 
ekonomiko lesno predelovalne industrije in s tem neposredno zvišuje konkurenčnost panoge, zaradi 
zniževanja emisij CO2 in z njim povezanih pozitivnih ekonomskih in okoljskih koristi pa posredno 
ekonomsko učinkovitost celotnega slovenskega gospodarstva. 
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Pregled vplivov na naravne vire po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  
• Obnovljivi viri energije; proizvodnja elektrike v vetrnih elektrarnah je z vidika vplivov na 

naravne vire nebistvena (ocena A), če so pri umeščanju vetrnih elektrarn v prostor zagotovljeni 
ukrepi za zmanjšanje erozije tal. Energetske objekte se prioritetno umešča izven območij 
najboljših kmetijskih zemljišč (ocena B). Energetska raba gozdne biomase je v načrtovanem 
obsegu iz NEP sprejemljiva za okolje (ocena C), ker je načrtovana količina gozdne mase 
namenjena energetski rabi v skladu z razpoložljivo lesno zalogo gozdov in je predvideno, da se 
energetska raba gozdne biomase podreja rabi gozdne biomase v lesno-predelovalni industriji.  

   
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 

 

• Proizvodnja električne energije; ravnanje s pepelom (filtrski pepel, sadra in žlindra), ki nastaja 
pri proizvodnji električne energije iz fosilnih trdnih goriv, je z vidika vplivov na naravne vire 
sprejemljivo in ocenjeno za nebistveno (ocena C), če se odpadni pepel reciklira (proizvodnja 
gradbenih materialov) oziroma so pri njegovem odlaganju upoštevana izhodišča in cilji iz 
Operativnega programa odstranjevanja odpadkov in predpisani pogoji ter načini  odlaganja.    

 
• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; vpliv je 

nepomemben, ocena A. 
 

• Oskrba z zemeljskim plinom; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  

• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Jedrska energija; V srednjeročnem obdobju je treba pred začetkom gradnje nove jedrske 
elektrarne (JE) zagotoviti trajno in varno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) ter pripraviti predlog za ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki (VRAO). Ob 
izpolnjevanju tega pogoja je proizvodnja električne energije iz jedrske energije z vidika vplivov na 
naravne vire ocenjena kot nebistvena (ocena C).   

 
Zrak 
 
Kljub temu, da se onesnaženost z delci PM10 ter ozonom se v Sloveniji zmanjšuje, se na urbanih 
območjih v notranjosti, kjer v zimskem obdobju nastajajo dolgotrajne temperaturne inverzije, 
pojavljajo preseganja mejnih vrednosti z delci PM10 večinoma zaradi cestnega prometa, v slabo 
prevetrenih kotlinah pa tudi zaradi izpustov iz kurilnih naprav ter industrijskih virov. K onesnaženju 
zaradi ozona na Primorskem bistveno prispeva daljinski transport iz Padske nižine v Italiji. 
 
Izpusti spojin, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo ter predhodnikov ozona, zmanjšujejo in ne 
presegajo mejnih vrednosti. Projekcije do leta 2020 nakazujejo nadaljnje zniževanje izpustov 
onesnaževal v zrak pod predpisane ciljne vrednosti. Ob tem velja omeniti, da projekcije koncentracij 
dušikovih oksidov (NOx) ostajajo precej negotove zaradi vpliva tranzitnega prometa. 
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Slovenija bo morala v prihodnosti najti učinkovitejše rešitve v vseh sektorjih, ki vplivajo na kakovost 
zraka, s poudarkom na medsektorskem sodelovanju na področju prometa ter energetike. Cilje, ki 
zagotavljajo kakovost zunanjega zraka, bo potrebno vključiti v sistem prostorskega planiranja na ravni 
občin ter okrepiti področje ekonomskih instrumentov v smislu načela onesnaževalec plača.  
 
Poleg povišanih koncentracij PM10 se na celotnem obmocju Slovenije občasno pojavljajo tudi 
povišane koncentracije ozona. Te presegajo tako ciljno kot dolgoročno naravnano vrednost na vseh 
merilnih mestih, ki so relevantna za ocenjevanje koncentracije ozona. Največ preseganj opozorilne 
vrednosti za varstvo zdravja ljudi je v času poletja na Primorskem ter v višje ležečih predelih. 
 
Rezultati meritev učinkov onesnaževal kažejo, da je v primerjavi z ostalimi območji Evrope v Sloveniji 
zelo malo prekoračitev kritičnih vnosov za kisla onesnažila, medtem ko je evtrofikaciji Slovenija 
potencialno bolj podvržena. Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo so se v obdobju 
2002-2007 zmanjšali za slabih 50 %, predvsem zaradi zmanjšanja izpustov SO2. Zmanjšanje je 
predvsem posledica manjših izpustov iz termoelektrarn, uvajanja tekočih goriv z nižjo vsebnostjo 
žvepla, uporabe kakovostnejših goriv ter implementacije predpisov, ki urejajo emisijo snovi v zrak iz 
industrijskih virov onesnaževanja. 
 
Za spremljanje posledic onesnaževanja zaradi izvajanja ukrpov NEP so predlagani štirje kazalniki za 
izpuste snovi in en kazalnik za stanje kakovosti zunanjega zraka, in sicer: 
• izpusti žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, amoniaka in nemetanskih hlapnih 

ogljikovodikov; 
• onesnaženost zunanjega zraka s PM10 in PM2,5 . 
 
Pregled vplivov na zrak po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Raba energije v prometu; raba biogoriv je nebistvena, ocena A, če se na urbanih območjih 

izvajajo omilitveni ukrepi zaradi onesnaževanja zunanjega zraka z omejevanjem cestnega prometa 
na biogoriva in tekoča fosilna goriva. Uvajanje energetsko učinkovitih vozil in pnevmatik 
srednjeročno pripomore k doseganju doseganju okoljskega cilja na področju kakovosti zraka, zato 
so vplivi tega ukrepa ocenjeni z oceno A, ker ima ukrep opazen delež pri izboljšanju stanja 
kaskovosti zunasnjega zraka. Vplivi rabe električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na 
vtičnico in vozil na pogon s stisnjenim ali utekočinjenim vodikom (v motorjih na notranje 
zgorevanje ali gorivnih celicah) so ocenjeni z oceno A, ker ukrep bistveno pripomore k izboljšanju 
kakovosti zunanjega zraka v urbanem okolju. Vplivi uvajanja vozil na UNP ter SZP so ocenjeni z 
oceno A, ker uvajanje teh goriv pomeni priložnost za izboljšanje zraka predvsem v urbanem 
okolju.  

 
• Obnovljivi viri energije; vplivi proizvodnje toplote in električne energije iz lesne biomase so  

ocenjeni kot sprejemljivi z vidika kakovosti zunanjega zraka (ocena C), če je zagotovljena uporaba 
tehnik zgorevanja biomase, pri katerih  koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne presega 
20 mg/m3.  

 
• Lokalna oskrba z energijo; izboljšuje kakovost zunanjega zraka in prispeva k zmanjšanju 

nacionalne emisije onesnaževal (ocena A). 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vplivi na zrak so ocenjeni kot pozitivni 

(ocena A), če nadomeščajo druge naprave za proizvodnjo toplote in električne energije na tekoča 
ali trdna fosilna goriva, ker to pomeni izboljšanje kakovosti zunanjega zraka in zmanjšanje 
nacionalne emisije nekaterih onesnaževal (NOx, PM, SO2). 
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• Proizvodnja električne energije; vplivi proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv so 

sprejemljivi za okolje (ocena C), če je zagotovljeno, da emisije SO2, NOx in PM2,5 v obdobju 2000–
2020 izkazujejo približno enak trend zmanjševanja, kot je to predvideno za sektor proizvodnje 
elektrike v EU25 v skladu s Tematsko strategijo o onesnaževanja zraka v EU.  Vplivi proizvodnje 
toplote in električne energije v velikih enotah SPTE na lesno biomaso so ocenjeni kot sprejemljivi 
z vidika kakovosti zunanjega zraka (ocena C), če je zagotovljena uporaba tehnik zgorevanja 
biomase, pri katerih  koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne presega 20 mg/m3.  

 
• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; vpliv je 

nepomemben, ocena A. 
 

• Oskrba z zemeljskim plinom; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  

• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Jedrska energija; ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na zrak ocenjeni z 
oceno A, ker izpusti onesnaževal iz JE nimajo pomembnega vpliva na stanje kakovosti zunanjega 
zraka. 

 
Voda 
 
Kljub temu, da je Slovenija nadpovprečno vodnata, neenakomerna krajevna razporejenost padavin in 
raznolikost odtočnih razmer pogojujeta različno razpoložljivost vode. Cilji okoljske politike na 
področju voda so zato usmerjeni predvsem v zagotavljanje zanesljive in varne oskrbe prebivalstva z 
vodo, spodbujanju njene trajnostne rabe in ohranjanju dobrega količinskega, kemijskega in ekološkega 
stanja ter zmanjševanju škodljivega delovanja voda in blažitvi učinkov suše na razpoložljivost vodnih 
virov. Zaradi podnebnigh sprememb napovedano zmanjševanje vodnatosti slovenskih rek pa lahko 
vpliva tudi na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in oteži doseganje okoljskega cilja 
podnebno energetskega svežnja zakonodaje EU. 
 
Raba vode v zadnjih letih od 2002 do 2008 niha za okrog 12 %. Največji porabnik vode je energetika s 
600 do 800 milijoni m3 (samo za hlajenje, raba vode za proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah tu ni zajeta), sledijo pa gospodinjstva, industrija in rudarstvo ter kmetijstvo z manj 
kot milijonom m3 porabljene vode. Po kazalcu rabe vodnih virov se med evropskimi državami 
Slovenija uvršča med države z najmanjšo izrabo vodnih virov. 
 
V prihodnosti je na obeh vodnih območjih pričakovati povečanje rabe vode. Na vodnem območju 
Donave se do konca leta 2015 predvideva izgradnja novih vodnih elektrarn, leta 2013 pa pričetek 
izgradnje večjega števila suhih zadrževalnikov za varstvo pred poplavami, razvoj ribogojstva in 
ribištva, povečano rabo vode za namakanje itd. Tudi na vodnem območju Jadranskega morja se 
pričakuje povečano povpraševanje, predvsem po pitni vodi za oskrbo naraščajočega stalnega in 
začasnega prebivalstva (povečevanje pomorskega prometa in navtičnega turizma). 
 
Glede vplivov podprogramov NEP na vode je pomembno dejstvo, da ekološkega stanja vodna telesa 
31 % površinskih ne dosega dobrega stanja, dve vodni telesi (1 %) sta razvrščeni v zelo slabo, sedem 
(5 %) v slabo in 39 (25  %) v zmerno ekološko stanje. Okoljske cilje dosega 78 vodnih teles (50 %), 
od tega jih je 11 (7 %) razvrščeno v zelo dobro, 67 (43 %) pa v dobro stanje. Stanje vodnih teles, ki so 
kandidati za močno preoblikovana vodna telesa (19 močno preoblikovanih vodnih teles) je ocenjeno 
za reke, za zadrževalnike pa še ni. 
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Pregled vplivov na vode po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A. 

 

• Obnovljivi viri energije; pomemben vpliv na vode povzročajo mHE, geotermalne elektrarne, 
geotermalni ogrevalni sistemi in toplotne črpalke. 

 
Gradnja novih mHE se izvaja v skladu z omejitvami in pogoji, ki so za vodna telesa opredeljeni v 
NUV, pri čemer je treba za vsako mHE posebej upravičiti spremembo hidro-morfološkega stanja 
vodnega telesa površinske vode v skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) 
člena Direktive 2000/60/ES.  

 
Omilitveni ukrep se nanaša na izbiro tehnike rabe površinske vode za proizvodnjo električne 
energije v mHE. Prednost imajo tako imenovani derivacijski načini rabe vode za proizvodnjo 
električne energije v mHE ali pretočni načini rabe vode v mHE, če so mHE nameščene na 
siceršnjih jezovih, ki so objekti vodne infrastrukture, namenjeni zadrževanju ali usmerjanje 
vodnega toka. Obnova obstoječih mHE z namenom zmanjšanja hidro-morfoloških vplivov in 
povečanje izkoristka proizvodnje električne energije v obstoječi mHE ima prednost pred gradnjo 
novih mHE. 
 
Vplivi mHE na vode so nebistveni (ocena C), če se izvedejo omilitveni ukrepi, ki se nanašajo 
predvsem na sprejemljiv obseg sprememb hidro-morfološkega stanja vodnega telesa ter na 
upoštevanje postopkov načrtovanja teh sprememb v skladu z navodili za uporabo izjem v skladu 
4(7) členom Direktive 2000/60/ES.  
 
Proizvodnja električne energije v geotermalni elektrarni in proizvodnja toplote v geotermalnih 
ogrevalnih sistemih je kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije z vidika vplivov na vode 
nebistven (ocena C), če je zagotovljeno reinjektiranje medija za prenos geotermalne toplote. 
 
Predvidena uporaba toplotnih črpalk v obsegu, kot ga predvideva podprogram obnovljivi viri 
energije, zahteva v zvezi z varstvom podzemne vode izdajo posebnih predpisov, s katerimi se 
uredijo tehnični pogoji za izkoriščanje toplote iz vodonosnikov. S temi predpisi je treba urediti 
predvsem lastnosti, ki jih morajo imeti cevovodi in medij za prenos toplote iz vodonosnika ter 
obveznosti odstranjevanja cevovodov iz vodonosnikov po prenehanju rabe toplotne črpalke. 
Uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov je ocenjena z vidika vplivov na vode za 
sprejemljivo (ocena C), če je zagotovljeno, da se nameščanje in obratovanje ter razgradnja 
toplotnih črpalk, ki izkoriščajo toploto iz vodonosnikov, izvaja nadzorovano v skladu s posebnimi 
predpisi.   

 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Proizvodnja električne energije; vpliv proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv je z vidika 

vplivov na vode nebistven (ocena C), če je zagotovljeno, da je hlajenje energetskih objektov za 
proizvodnjo električne energije izvedeno s hladilnimi sistemi, v katerih je voda sekundarni hladilni 
medij, ki pretežno recirkulira.  

 
Gradnja novih HE se izvaja v skladu z omejitvami in pogoji, ki so za vodna telesa opredeljeni v 
NUV, pri čemer je treba za vsako HE posebej upravičiti spremembo hidro-morfološkega stanja 
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vodnega telesa površinske vode v skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) 
člena Direktive 2000/60/ES. Prednost imajo tako imenovane pretočne HE pred akumulacijskimi 
HE. Ob upoštevanju teh usmeritev je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn glede vidika 
vplivov na vode sprejemljiva za okolje (ocena C), če gradnja HE pomeni dopustno spremembo 
hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode.   

 
• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; vpliv je 

nepomemben, ocena A. 
 

• Oskrba z zemeljskim plinom; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  

• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Jedrska energija; podprogram jedrska energija je glede vidika vplivov na vode nebistven (ocena 
C), če so zagotovljeni ukrepi občasnega čiščenja hladilnega sistema obstoječe JE ter bolj pogosto 
obratovanje s hladilnimi celicami tako, da pri pretoku Save pod 100 m3/s ne bo možnosti za 
pregrevanje Save za več kot 3 K, oziroma manj, če bo zaradi vsebnosti biomase v Savi voda v 
bazenu HE Brežice bolj občutljiva na pojav evtrofikacije. 

 
Nova JE ne sme uporabljati hladilne vode iz Save za pretočno hlajenje.  

 
Narava 
 
Slovenija ima kljub majhni površini izredno visoko vrstno pestrost, z velikim številom vrst na 
majhnem prostoru. V svetovnem merilu se lahko ponaša z eno najvišjih podzemeljskih biotskih 
pestrosti in je z 58 % površinsko zastopanostjo z gozdovi (vrstno zelo dobro ohranjenih) ena najbolj 
gozdnatih evropskih držav. Varovana območja narave, ki vključujejo zavarovana območja narave in 
območja Natura 2000, so v letu 2009 predstavljala 39,7 % ozemlja Slovenije.  
 
Za Slovenijo je opisano 3.266 različnih domorodnih taksonov praprotnic in semenk, osnovni značaj 
pa jim dajejo alpski in srednjeevropski floristični elementi ter panonske, dinarske in sredozemske 
vrste. Vrstno bogastvo je povezano predvsem s pestrostjo habitatnih tipov. V Sloveniji je bilo 
registriranih med 13.000 - 15.000 vrst, od tega je okrog 4.000 endemičnih živalskih vrst. Zelo številčno 
je vrstno bogastvo med nevretenčarskimi skupinami, med vretenčarskimi pa je na tem območju 
prisoten pomemben (vitalen) del populacij nekaterih evropsko oz. svetovno ogroženih karizmatičnih 
vrst (volk, medved, ris). 
 
Za spremljanje stanja narave in biotske raznovrstnosti so predlagani trije kazalniki: 
• Sprememba stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu Direktive o 

habitatih (92/43/EGS). 
• Sprememba ohranitvenega stanja vrst v SPA območjih in na ozemlju celotne Slovenije iz Poročila 

po 12. členu Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS). 
• Obseg in značaj posegov v naravovarstveno pomembna območja: Natura 2000 območja (SCI, 

SPA in SPA dodatki), Ekološko pomembna območja, Zavarovana območja, Naravne vrednote, 
Ramsarska mokrišča,Biosferni rezervati, UNESCOVA  naravna dediščina in IBA območja. 

 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik, in sicer je potrebno vsake štiri leta preveriti stanje kazalnikov 
glede na izvedene ukrepe NEP. Spremljanje stanja naj  izvajajo usposobljeni strokovnjaki biologi z 
večletno prakso priprave okoljskih poročil in monitoringov.  
 
Največji negativen vpliv pričakujemo v primeru umeščanja posegov na zavarovana območja, območja 
Natura 2000, območja naravnih vrednot in v habitate zavarovanih ter ogroženih vrst. V izogib 
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bistvenemu vplivu naj se posegi načrtujejo izven teh območij, če pa to ni možno, pa je potrebno 
zagotoviti ustrezne omilitvene ukrepe in po potrebi nadomestne habitate. Umeščanje posegov na 
zavarovana območja je sprejemljivo pod pogojem, da tovrsten poseg dovoljuje zakonodajni akt, pri 
načrtovanju pa je potrebno zagotavljati cilje in režime zavarovanega območja. 
 
Kumulativne in sinergijske vplive na naravo in biotsko raznovrstnost lahko povzroči predvsem 
zaporedna postavitev hidroelektrarn. 
 
Pregled vplivov na naravo in biotsko raznovrstnost po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vpliv je nepomemben, ocena A 
 
• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A 
 
• Obnovljivi viri energije; postavitev vetrnih elektrarn na naravovarstveno pomembna območja 

lahko trajno, neposredno in posredno vpliva na celovitost in povezanost teh območij. Predvsem je 
hud vpliv pričakovati na območjih pomembnih za ptice (SPA). Pri umeščanju vetrnih elektrarn je 
potrebno posebno pozornost nameniti pticam, netopirjem in velikim sesalcem, identificirati 
njihove morebitne migracijske koridorje in se jim, ne glede na siceršnji status območja, izogniti. V 
primeru umeščanja vetrnih elektrarn v varovana območja je potrebna temeljita presoja vplivov na 
kvalifikacijske vrste in habitatne tipe. Na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah je potrebno 
ob tem upoštevati tudi akt o zavarovanju in ohranjati vitalni del zavarovanega območja ali naravne 
vrednote. Da bi lahko potencialni vpliv vetrnih elektrarn, zlasti na živali, ustrezno ovrednotili, bi 
bilo najbolj primerno postopno umeščanje posameznih enot (vetrnic) v prostor, ob tem pa 
intenzivno spremljanje  in ocenjevanje vplivov. Na podlagi sprotnih rezultatov bi nato morda z 
manj zapleti in nasprotovanji določili končni obseg vetrne elektrarne. Izvedba je sprejemljiva ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na evidentiranje obstoječega stanja in umeščanje 
posameznih posegov v prostor (ocena C). Vpliv izvedbe mHE se lahko kaže kot trajno in 
neposredno uničenje vodnih in obvodnih habitatov,  prekinitev prehodnosti vodotoka za vodne 
organizme, zlasti ribe in spreminjanje vodnega režima zaradi prevelikega odvzema vode iz 
vodotoka v času nizkih pretokov (zagotoviti je potrebno ekološko sprejemljiv pretok). Pri izbiri 
lokacij mHE naj se upoštevajo priporočene strateške usmeritve. Izvedba je sprejemljiva ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na zagotavljaje ohranjanja vodnega režima in 
dinamike vodotoka ter omogočanja migracije vodnim organizmom (ocena C). 

 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Proizvodnja električne energije; izgradnja/prenova in obratovanje HE zaradi velike razsežnosti 

posegov povzroča obsežen neposreden in daljinski vpliv na funkcionalnost, celovitost in lastnosti 
naravovarstveno pomembnih območij. Najbolj obsežen vpliv ima sprememba vodnega habitata na 
populacije vodnih organizmov in na prostoživeče živali, ki imajo svoj življenjski prostor v vodi in 
ob njej (struga, brežine, prodišča). Pomembno je, da se jih načrtuje na način, da ne vplivajo na 
prepoznavne značilnosti naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost, 
da se zagotavlja ohranjanje kvalifikacijskih vrst in HT na območju Natura 2000, da se zagotavlja 
ohranjanje zavarovanih in ogroženih vrst, da se omogoči prehodnost in vzpostavi povezanost 
vodotokov za ribe in ostale vodne organizme, da se v čim večji možni meri ohranja dinamika reke, 
prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta, da se negativne posledice zaradi izgube habitatov 
omili z nadomeščanjem izgubljenih površin. Ob upoštevanju usmeritev za načrtovanje je izvedba 
podprograma sprejemljiva (ocena C). 
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• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; postavitev RTP, 
daljnovoda ali kablovoda v naravovarstveno pomembno območje predstavlja trajno degradacijo in 
fragmentacijo prostora. Električni vodi predstavljajo trajno oviro za ptice. V primeru kabliranja 
električnega voda vpliva na ptice ni,  lahko pa so negativni vplivi na habitatne tipe in habitate še 
posebej, če poteka trasa čez strnjen gozdni sestoj, mokrišče ali pomembno rastišče rastlinske vrste. 
V izogib negativnim vplivom je priporočljivo, da se potek daljnovodov načrtuje izven zavarovanih 
območij, Natura območij in naravnih vrednot, kakor tudi izven strnjenih gozdnih sestojev, da je 
več daljnovodov speljanih po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih infrastrukturnih 
koridorjev in se načrtuje postavitev »pticam prijaznih« drogov. Za preprečitev negativnega vpliva 
na ptice naj se daljnovodi ne umeščajo na SPA in IBA območja še posebej, če na teh območjih 
koncentrirano prezimujejo večje skupine ptic, predstavljajo ta selitvene koridorje ali je območje 
preletni koridorji velikih ptic. Ob upoštevanju usmeritev za načrtovanje je izvedba podprograma 
sprejemljiva (ocena C). 

 
• Oskrba z zemeljskim plinom; postavitev plinovoda pomeni neposredno fragmentacijo in 

zmanjšanje habitata, predvsem v primeru izvedbe trase po mokrišču je lahko vpliv tudi daljinski. 
Vpliv se izraža kot izguba mokrotnega habitata za vlagoljubne vrste in zmanjšanje obsega HT 
vezanega na višjo vlago v tleh. V izogib negativnim vplivom je priporočljivo, da se trasa plinovoda, 
če je le možno, načrtuje izven naravovarstveno pomembnih območij, obvezno pa je načrtovanje 
trase izven mokrišč. Ob upoštevanju usmeritev za načrtovanje je izvedba podprograma 
sprejemljiva (ocena C). 

 

• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Jedrska energija; obstoječa JE in nova JE ne ležita na naravovarstveno pomembnem območju. 

Največji vpliv proizvodnje električne energije iz jedrske energije je na vodno okolje (uporaba vode 
iz Save za hlajenje). Zaradi spremenjenega vodnega režima na območju zadrževalnega bazena HE 
Brežice je treba zagotoviti izvajanje ukrepov preprečevanja pojava evtrofikacije v bazenu HE 
Brežice tako, da toplotni vplivi iz obstoječe JE na življenjske združbe ne bodo imeli pomembnega 
vpliva. Nova JEK naj za hladilno vodo ne uporablja vodo iz Save. Ob upoštevanju usmeritev za 
načrtovanje je izvedba podprograma sprejemljiva (ocena C). 

 
 
Kulturna dediščina 
 
Slovenijo in njene regije označuje raznovrstnost in razpršenost dediščine ter pojav določenih 
značilnosti "v serijah", npr. sakralnih objektov, lesene etnološke stavbne dediščine, kulturne krajine in 
dediščinskih prvin, vezanih na zgodovinske dogodke. V Registru kulturne dediščine Ministrstva za 
kulturo (RKD, avgust 2010) je zavedeno 31.259 enot dediščine, od tega 22.014 enot stavbne 
dediščine, 1.361 enot naselbinske dediščine, 225 enot kulturne krajine, 238 enot vrtnoarhitekturne 
dediščine, 4.164 enot memorialne dediščine, 3.088 enot arheološke dediščine, 40 enot zgodovinske 
krajine in 129 enot druge dediščine. Območja dediščine zavzemajo skupno površino 2.456 km2 ali 
približno 12 % površine Slovenije. 
 
Za spremljanje stanja kulturne dediščine je predlagan kazalnik: 
• ogroženost kulturne dediščine (po metodi "English heritage lestvice"). 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik in sicer je potrebno vsake štiri leta preveriti stanje kazalnikov 
glede na izvedene ukrepe NEP. Spremljanje stanja naj izvajajo usposobljeni strokovnjaki s področja 
varstva kulturne dediščine.  
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Kumulativne in sinergijske vplive na kulturno dediščino lahko povzročijo ukrepi, ki imajo sistemski 
značaj in se lahko odrazijo na celotnem fondu stavbne dediščine - ukrepi za učinkovito rabo energije 
in ukrepi izkoriščanja energije sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev. 
 
Pregled vplivov na kulturno dediščino po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energije; ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb lahko vplivajo na varovane 

značilnosti objektov stavbne dediščine. Izvedba podprograma je nebistvena ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov (ocena C) - upoštevanju konservatorskih izhodišč pri prenovi objektov. 

 
• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Obnovljivi viri energije; vplivi postavitve vetrnih elektrarn so posledica fizičnega posega v času 

gradnje in pojavnosti elektrarn v značilni podobi objektov in območij kulturne dediščine v širšem 
prostoru. Večji del potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn obsega območja brez 
kulturne dediščine oz. z majhno gostoto objektov in območij kulturne dediščine. Znotraj 
potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn so prisotna posamezna območja in objekti 
kulturne dediščine, ki jih je treba in možno upoštevati pri podrobnejšem umeščanju vetrnih 
elektrarn. V okviru podrobnejšega načrtovanja bodo predvidoma izvedene predhodne arheološke 
raziskave in po potrebi prilagoditve rešitev. Vplivi ukrepa so nebistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na optimizacijo umestitve posameznih objektov in naprav ter 
spremljajoče infrastrukture v naslednjih fazah načrtovanja na način, da posamezne enote dediščine 
ne bodo prizadete, praviloma z izogibanjem, vključno vplivnim območjem dediščine (ocena C). 
Vplivi gradnje malih hidroelektrarn se odražajo kot uničenje ali poškodba objektov in območij 
kulturne dediščine oziroma posameznih prvin, ki narekujejo varstvo. Temeljno varstveno 
izhodišče je, da se morajo lokacije predvidenih malih hidroelektrarn izogniti zavarovanim 
območjem in objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih 
značilnosti dediščine. Vplivi ukrepa so nebistveni ob upoštevanju teh omilitvenih ukrepov (ocena 
C). Namestitev sončnih elektrarn in sočnih kolektorjev na objekte in v območja kulturne dediščine 
lahko pomeni razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine. S prostorskimi akti je treba določiti 
prostorsko izvedbene pogoje na način, da z umeščanjem sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev 
ne bodo prizadete varovane značilnosti objektov in območij kulturne dediščine. Vplivi ukrepa so 
nebistveni ob upoštevanju teh omilitvenih ukrepov (ocena C). 

 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Proizvodnja električne energije; vpliv gradnje hidroelektrarn se odraža kot uničenje ali 

poškodba objektov in območij kulturne dediščine oziroma posameznih prvin, ki narekujejo 
varstvo. Gostota območij in objektov kulturne dediščine v predvidenem območju zajezitev na 
srednji Savi in Muri je sorazmerno majhna. Vplivi bodo predvsem posledica posegov v varovana 
mostova in več arheoloških območij ob Savi ter mlin in arheološko območje ob Muri. Pri 
umeščanju posegov bi lahko bili preplavljeni manjši in obrobni deli arheoloških območij, na 
večjem delu pa so možni vplivi zaradi dviga podzemne vode in gradnje. Temeljno varstveno 
izhodišče je, da se morajo lokacije predvidenih hidroelektrarn izogniti zavarovanim območjem in 
objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti 
dediščine. Podrobneje vpliva na arheološko dediščino v strateški fazi presoje vplivov na okolje ni 
moč oceniti. V okviru podrobnejšega načrtovanja hidroelektrarn in pripadajoče infrastrukture 
bodo predvidoma potrebne predhodne arheološke raziskave, po potrebi prilagoditve rešitev in 
zaščitna izkopavanja. Vplivi podprograma so ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju omilitvenih 
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ukrepov, ki se nanašajo na upoštevanje izhodišč varstva kulturne dediščine pri podrobnejšem 
načrtovanju in sami gradnji (ocena C). 

 
• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; vplivi gradnje 

daljnovodov na kulturno dediščino se odražajo kot uničenje, poškodba ali razvrednotenje 
celovitosti objektov in območij kulturne dediščine oziroma prvin, ki narekujejo varstvo. Pri 
podrobnejšem umeščanju je treba upoštevati objekte in območja kulturne dediščine, praviloma na 
način, da do posegov v objekte in območja ne prihaja. Vplivi podprogramov so nebistveni ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki se nanašajo na optimizacijo tras vodov in tehničnih rešitev 
(ocena C). 

 
• Oskrba z zemeljskim plinom; s trasami plinovodov se je praviloma moč izogniti območjem in 

objektom kulturne dediščine oz. trase voditi na način, da niso prizadete varovane značilnosti. 
Vzdolž plinovoda lahko pride do uničenja oz. poškodbe arheoloških ostalin, vendar podrobneje 
vpliva v strateški fazi presoje vplivov na okolje ni moč oceniti. Trase naj se izogibajo znanim 
arheoloških območjem, pri podrobnejšem načrtovanju in v času gradnje se upošteva ugotovitve 
predhodnih arheoloških raziskav. Vplivi podprograma so nebistveni ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov, ki se nanašajo na optimizacijo tras (ocena C). 

 
• Tekoča goriva; ob gradnji novih skladiščnih zmogljivosti znotraj obstoječih industrijskih 

lokacijah lahko pride do posega stavbno ali tehniško dediščino, s katero je treba ustrezno ravnati. 
Vplivi podprograma so nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 

 

• Jedrska energija; ob predpostavki gradnje nove elektrarne ob območju obstoječe JE ni 
pričakovati neposrednih vplivov na območja in objekte kulturne dediščine, saj v verjetnem 
območju umestitve ni registriranih enot dediščine. Vpliv podprograma je nebistven (ocena B). 
Vplive na arheološko dediščino v strateški fazi presoje vplivov na okolje ni moč podrobneje 
oceniti. V ta namen se bodo predvidoma v naslednjih fazah načrtovanja izvedle predhodne 
arheološke raziskave. 

 
 
Podnebni dejavniki 
 
V izhodiščnem letu so bili izpusti TGP v Sloveniji 20,35 milijona ton CO2 ekv, 8 % zmanjšanje pa 
pomeni, da slovenski izpusti v obdobju 2008–2012 v povprečju ne bodo smeli preseči 18,73 milijonov 
ton ekvivalenta CO2 na leto. 
 
Skoraj tretjina slovenskih izpustov TGP nastane pri pridobivanju elektrike in toplote. V prometu, ki je 
bil v letu 2007 s 26 % naš drugi največji vir izpustov TGP, delež še vedno narašča in je po nekaterih 
pokazateljih tudi zaradi tranzitnega prometa trenutno neobvladljiv. V primerjavi z izhodiščnim letom 
1986 so se izpusti povečali za 174 %, večinoma je to posledica povečanja osebnega in tovornega 
(zlasti tranzitnega) prometa. Zaradi cestnega prometa se celotni izpusti TGP v zadnjih dveh letih 
povečujejo za več kot odstotek letno, kar izniči prizadevanja za zmanjšanje izpustov TGP v vseh 
drugih sektorjih. 
 
Najbolj zaskrbljujoč je porast izpustov v tranzitu preko Slovenije, ki se je izrazito povečal po vstopu 
Slovenije v EU. V letu 2004 so na podlagi ocene prodanega goriva tujcem izpusti CO2 v tranzitu 
znašali že 490.000 ton, kar predstavlja 12 % celotnih izpustov iz prometa.  
 
V Operativnem programu zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (OP TGP-1) so opredeljeni 
ključni instrumenti in obveznosti posameznih sektorjev, ki bodo ob njihovem doslednem izvajanju 
omogočili, da Slovenija doseže 8 % zmanjšanje izpustov do leta 2012. 
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S sprejemom evropske zakonodaje v okviru podnebno energetskega zakonodajnega svežnja EU se 
ukrepom sprejetim s tem operativnim programom pomen dodatno poveča, saj je dosledno izvajanje 
načrtovanih ukrepov za izpolnitev Kjotskega protokola nujen pogoj tudi za izpolnitev obveznosti 
podnebno energetskega zakonodajnega svežnja.  
 
S podnebno energetskim zakonodajnim svežnjem EU je v tgovalnem sektorju v EU, v katerega je 
vključena vsa slovenska proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv, predvideno zmanjšanje 
emisije CO2 skupaj za 21 %, v netrgovalnem sektorju pa je v skladu z Odločbo 406/2009/ES o 
»najmanjšem prispevku držav članic za doseganje zaveze zmanjšanja emisij toplogrednih plinov v 
Skupnosti v obdobju 2013–2020 za emisije toplogrednih plinov« za Slovenijo dovoljen porast emisije 
CO2 do leta 2020 največ za +4 %  glede na izhodišno obdobje 2005-2006.  
 
Pregled vplivov na podnebne dejavnike po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vplivi učinkovite rabe energije so glede podnebnih dejavnikov 

ocenjeni za pozitivne (ocena A), če ogljični odtis za izvedbo ukrepa uporabljenih materialov ne 
presega 25 % vse emisije TGP v celotni življenjski dobi ukrepa. Taki ukrepi podprograma 
učinkovite rabe energije dejansko pomenijo priložnost za izboljšanje okoljskega stanja. Ukrepi, pri 
katerih je ogljični odtis uporabljenih materialov pomemben delež emisije TGP v celotni življenjski 
dobi ukrepa (več kot 50 %), niso sprejemljivi z vidika vplivov na podnebne dejavnike, ker je njihov 
sinergičen vpliv na obnovljive vire energije prevelik. 
 

• Raba energije v prometu; z vidika vplivov na podnebne dejavnike je: 
 

- vpliv rabe biogoriv 1. generacije (v bidizel predelana rastlinska olja) v konvencionalnih 
motorjih na notranje zgorevanje ocenjena za nebistvena (ocena C), ker pripomore k 
zmanjšanju emisije TGP glede na emisijo fosilnih goriv največ za 30 do 40 %, sinergično pa 
škodljivo vpliva na rabo razpoložljivih kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane,  

- vpliv uvajanja energetsko učinkovitih vozil in pnevmatik srednjeročno pripomore k doseganju 
doseganju okoljskega cilja na področju zmanjšanja emisije TGP, zato je ta ukrep ocenjen kot 
pozitiven (ocena A),  

- vpliv rabe električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil in vozil na pogon s stisnjenim ali 
utekočinjenim vodikom (v motorjih na notranje zgorevanje ali gorivnih celicah) pozitivno 
ocenjen (ocena A), ker ti ukrepi bistveno pripomorejo k doseganju okoljskih ciljev na 
področju emisije TGP, 

- vpliv rabe električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na vtičnico in vozil na UNP ter 
SZP ocenjen kot nepomemben (ocena A), ker nima vpliva na doseganje okoljskega cilja na 
področju podnebnih dejavnikov. 
 

• Obnovljivi viri energije; vplivi ukrepov podprograma obnovljivi viri energije so ocenjeni 
pozitivno (ocena A), ker pomenijo priložnost za izboljšanje okoljskega stanja na področju 
podnebnih dejavnikov. 

 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je ocenjen pozitivno, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je ocenjen pozitivno, ocena A. 

 

• Proizvodnja električne energije; vpliv proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv je z vidika 
vplivov na podnebne dejavnike nebistven (ocena C), če je zagotovljeno, da proizvodnja električne 
energije prispeva k blažitvi podnebnih sprememb najmanj v višini, ki je zaradi doseganja ciljev iz 
podnebno energetskega svežnja evropske zakonodaje načrtovana za emisijo toplogrednih plinov iz 
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industrijskih in energetskih naprav, ki so vključene v evropsko trgovalno shemo emisijskih pravic 
toplogrednih plinov (do leta 2020 najmanj 21 % zmanjšanje emisije toplogrednih plinov). 

 
Vplivi proizvodnje električne energije iz HE in iz velikih enot SPTE na lesno biomaso so ocenjeni 
pozitivno (ocena A). 

   
• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; vpliv je 

nepomemben, ocena A. 
 

• Oskrba z zemeljskim plinom; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  

• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Jedrska energija; vpliv je ocenjen pozitivno, ocena A. 
 
 
Krajina 
 
Slovenske krajine so po morfoloških značilnostih zelo raznolike, kar je posledica naravnih razmer, 
razgibane morfologije, različnih podnebnih območij in človekovih vplivov, zlasti rabe prostora, 
zgodovinskega razvoja in različnosti kulturnih okolij. Temeljna značilnost slovenskih krajin je zato 
velika pestrost in raznolikost krajinskih vzorcev. V Sloveniji razlikujemo pet osnovnih krajinskih 
območij, ki jih opredeljujeta predvsem podnebje in geološka osnova - Alpske krajine, Predalpske 
krajine, Subpanonske krajine, Kraške krajine notranje Slovenije in Primorske krajine. 
 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije opredeljuje 71 krajinskih območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni. To so območja, ki vključujejo prepoznavne in reprezentativne dele 
slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi sestavinami.  Skupna površina območij je 3.410 
km2. V nekaterih prostorskih aktih občin so opredeljena tudi krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na lokalni ravni. Izjemne krajine Slovenije predstavljajo izbor redkih, enkratnih 
slovenskih krajin, ki izstopajo z eno ali več posebej vrednimi značilnostmi. Opredeljenih je 93 
izjemnih krajin s skupno površino 233 km2. 
 
Za spremljanje stanja krajine sta predlagana kazalnika: 
• ohranjenost krajinskih značilnosti, 
• ohranjenost in celovitost krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni in 

izjemnih krajin. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik in sicer je potrebno vsake štiri leta preveriti stanje kazalnikov 
glede na izvedene ukrepe NEP. Spremljanje stanja naj izvajajo usposobljeni strokovnjaki s področja 
varstva krajine. 
 
Kumulativne in sinergijske vplive na krajino lahko povzročijo podprogrami, katerih vplivi se pojavljajo 
preko celotnega območja države in v primeru velikega obsega in prostorskega sovpadanja več 
različnih posegov lahko pomembno degradirajo splošno podobo krajin Slovenije - podprogram 
obnovljivih virov energije, podprogram proizvodnja električne energije ter podprograma prenos 
električne energije in distribucija električne energije. 
 
Pregled vplivov na krajino po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energije; vpliv je nepomemben, ocena A. 
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• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Obnovljivi viri energije; vetrne elektrarne bistveno spreminjajo podobo krajine. Običajno so 

označene kot moteča prvina v krajinski sliki. Opredeljena potencialna območja za vetrne 
elektrarne ne posegajo v izjemne krajine. Iz teh območij so smiselno izvzeta tudi krajinska 
območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. Vplivi ukrepa so ocenjeni kot 
nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov (ocena C). Ti ukrepi se nanašajo na optimizacijo 
umestitve posameznih objektov in naprav za izkoriščanje vetrne energije  oz. spremljajoče 
infrastrukture znotraj posameznih potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn v 
naslednjih fazah načrtovanja na način, da bodo v čim večji ohranjene prepoznavne krajinske 
značilnosti znotraj posameznih območij ter da bodo spremembe krajinske slike čim manjše oz. 
take, da bo krajinska podoba območij z vetrnimi elektrarnami še vedno skladna. Vpliv malih 
hidroelektrarn lahko postanejo izraziti, če zaradi njihovega obsega in neprimernih rešitev pride 
do splošne degradacije obvodnih krajin. V primeru, da se značilnosti krajine upošteva pri 
njihovem umeščanju  in načrtovanju, je vplive ukrepa moč oceniti kot nebistvene zaradi izvedbe 
omilitvenih ukrepov (ocena C). Sončne elektrarne in sončni kolektorji umeščeni v krajino 
bistveno spreminjajo, praviloma razvrednotijo podobo krajine. Vplivi ukrepa so ocenjeni kot 
nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov oz. ob upoštevanju pogojev (ocena C) - ustrezno 
opredeljenih prostorsko izvedbenih pogojih v prostorskih aktih, tako v zvezi z ustrezno 
(ne)dopustnostjo sončnih kolektorjev, kot v zvezi z njihovim oblikovanjem. Sončne elektrarne in 
sončne kolektorje naj se namešča le na objekte oz. na način, da to ne bo samostojna prostorska 
ureditev v krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. infrastrukturnega objekta), 
izjemoma v krajinsko degradirana območja kot del sanacije. Izkoriščanje lesne biomase gozdov v 
povezavi z ogrevalnimi sistemi na lesno biomaso lahko vpliva na značilnosti gozdne krajine in 
uvajanje novih kmetijskih kultur v kmetijski krajini in spremembe njivskega vzorca, kar posledično 
lahko vpliva na značilnosti krajine. Vplivi ukrepa so ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov (ocena C), ki obsegajo nadaljnjo rabo gozdne biomase usklajeno s stanjem 
lesnih zalog in s prirastkom lesne zaloge v gozdu ter upoštevanje načel celovitega urejanja kulturne 
krajine. 

 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Proizvodnja električne energije; umestitev hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega 

merila in izvedba vseh spremljajočih ureditev povzročata velike spremembe krajinske zgradbe in 
prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora. Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi ne 
posega v območja izjemnih krajin in krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni, bo pa povzročila bistveno spremembo značaja reke. Poleg optimizacije 
hidroenergetskih ureditev je za zmanjšanje vplivov na krajino in s tem povečanje stopnje 
sprejemljivosti posega ključna programska nadgradnja prostora, predvsem z rekreacijskimi 
vsebinami. Mura s poplavnimi logi, mrtvicami, prodišči, poplavnimi gozdovi in ohranjeno 
kulturno krajino predstavlja edinstveno krajino v slovenskem prostoru. Gradnja hidroelektrarn in 
izvedba vseh spremljajočih ureditev bi povzročili nepovratne in bistvene spremembe krajinske 
zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora. Zaradi pomena Mure je 
intenzivna energetska izraba reke oz. gradnja verige elektrarn nesprejemljiva. Izhodišče poseganja 
v Muro je lahko le sanacija reke, vzpostavitev celovitih ukrepov za zagotavljanje želenega vodnega 
režima in stanja podzemne vode ter ohranitev nižinskih gozdov. Hidroenergetsko izrabo je moč 
dopustiti le kot vzporeden del celovite prostorske ureditve. Vplivi gradnje hidroelektrarn so 
ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Ukrepi se nanašajo na 
celovito krajinsko (prostorsko) ureditev prostora ob reki, ki obsega optimizacijo lokacij in oblike 
pregrad, prilaganje robov brežin zajezitve oz. aktivno oblikovanje teh brežin, prilagajanje nivelete 
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vode v posameznih zajezitvah ter izvedbo ostalih omilitvenih ukrepov (gradnja nasipov, 
nadvišanja kmetijskih zemljišč, nadomestni habitati). Vplivi izkoriščanja lesne biomase v velikih 
enotah SPTE z visokim izkoristkom so ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov (ocena C), ki se nanašajo na vzdržno izkoriščanje gozdov ter razvoj kmetijstva (uvajanje 
novih kmetijskih kultur, agrarne operacije za potrebe učinkovitejše pridelave) z upoštevanjem 
načel celovitega urejanja kulturne krajine. 

 
• Prenos električne energije in distribucija električne energije; pojavnost stebrov in vodnikov 

v krajinski sliki je eden najpomembnejših trajnih vplivov daljnovodov nasploh. Stopnja vpliva je 
odvisna od stopnje prisotnosti daljnovoda v krajinski sliki in vidnih kakovosti krajine, v katero je 
daljnovod umeščen. Vplivi lahko postanejo bistveni, če daljnovodi zaradi velikega obsega 
postanejo vseprisotna moteča prvina v krajinski sliki. Vplivi podprogramov so ocenjeni kot 
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C), ki obsegajo raven optimizacije položaja 
vodov v prostoru ter raven ukrepov, s katerimi se popravlja posledice posega v okolje, vključno s 
krajinsko ureditvenimi ukrepi, s kateri se omili negativne učinke pojavnosti daljnovodov v 
prostoru.  

 
• Oskrba z zemeljskim plinom; v primerjavi z drugimi linijskimi infrastrukturnimi objekti so 

vplivi plinovodov na kakovosti krajine sorazmerno majhni. Trajen vpliv je praviloma omejen na 
opaznost poseke na območjih strnjeno poraščenim z višjim rastlinjem. Vplivi podprograma so 
ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C), ki se nanašajo optimizacijo 
tras plinovodov v prostoru. 

 
• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Jedrska energija; o predpostavki gradnje nove JE ob območju obstoječe JE je vpliv 
podprograma na krajino ocenjen kot nebistven (ocena B), prostor ob obstoječi JE je brez posebne 
krajinske vrednosti.  

 
 
Zdravje 
 
Vplivi na zdravje zaradi emisije onesnaževal v zrak, zaradi nastajanja odpadkov in zaradi rabe oziroma 
onesnaževanja voda so vključeni v ocene vplivov na zrak, naravne vire in vode. V tem Okoljskem 
poročilu pa sta posebej obdelani oceni vplivov na zdravje za ionizirajoče sevanje iz proizvodnje 
električne energije iz jedrske energije in izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu sevanju v 
zvezi z ukrepi prenosnega in distribucijskega omrežja električne energije. 
 
V Sloveniji je s predpisi urejen nadzor elektromagnetnih polj nizkofrekvenčnih virov EMS v 
frekvenčnem območju med 0 in 10 kHz, nazivne napetosti nad 1 kV. Upravljavci virov EMS morajo 
zagotoviti prve meritve po zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja, občasne meritve pa vsako 
peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja. 
 
Meritve kažejo, da obremenitev naravnega in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji nikjer 
ne presega predpisanih mejnih vrednosti. Rezultati meritev ozadja obremenjenosti okolja v letu 2006 
ter merilne kampanje v slovenskih občinah v obdobju 2005-2008 kažejo, da je tipična obremenjenost 
naravnega in življenjskega okolja z EMS v Sloveniji majhna, saj največje izmerjene vrednosti dosežejo 
do 3 % mejne vrednosti.  
 
Pregled vplivov na zdraje zaradi ionizirajočega in nizkofrekvenčnega elektromagnetnega sevanja po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vpliv je nepomemben, ocena A. 
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• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Obnovljivi viri energije; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 

 

• Proizvodnja električne energije; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; ukrepi 
podprograma prenosa električne energije in podprograma distribucije električne energije so glede 
vidika vplivov na zdravje ocenjeni kot nebistveni (ocena C), če se izpostavljenost prebivalstva 
EMS v obdobju izvajanja NEP zmanjšuje.  

 
Zmanjševanje izpostavljenosti prebivalstva EMS se mora zagotoviti pri načrtovanju vodov 
zagotoviti z doslednim vkopom novih vodov v tla na območjih, ki so poseljena ali so v skladu s 
prostorskimi načrti namenjena poselitvi, kar velja tudi za posege v obstoječe vode zaradi 
rekonstrukcije.  
 
Zmanjševanje izpostavljenosti prebivalstva EMS se mora zagotoviti tudi pri načrtovanju 
daljnovodov z umeščanjem daljnovodov izven poseljenih območij. V kolikor to ni možno, je treba 
ne glede na stroške izvedbe zagotoviti, da so daljnovodi v naseljih vkopani v tla, kar velja tudi za 
posege v obstoječe daljnovode zaradi njihove rekonstrukcije. 

 
• Oskrba z zemeljskim plinom; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  
• Tekoča goriva; vpliv je nepomemben, ocena A. 

 

• Jedrska energija; ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na zdravje 
ocenjeni kot nepomembni (ocena A), v kolikor je merilo za velikost vpliva JE na zdravje 
prebivalcev delež v dozi naravnega ozadja, ki ga zaradi obratovanja JE prejme prebivalec v njeni 
bližini.  
 

 
Materialne dobrine 
 
Z ocenjevanjem vplivov na materialne dobrine se ocenjuje vplive ukrepov NEP na obstoječe pravice 
subjektov do naravnih dobrin, pri umeščanju večjih energetskih projektov v prostor pa zlasti: 
 

- morebitne negativne vplive ukrepa NEP na obratovanje in učinkovitost prometne 
infrastrukture, 

-  morebitne motnje pri izvajanju storitev, ki so vezane na uporabo druge infrastrukture (kot je 
na primer komunalna), 

-  negativne vplive na vrednosti nepremičnin in zemljišč in 
- morebitno izgubo rekreacijskega območja ali drugih kakovosti območja, kjer ima načrtovani 

ukrep NEP vpliv. 
 
Pregled vplivov na materialne dobrine po podprogramih: 
 
• Učinkovita raba energija; vpliv je nepomemben, ocena A. 
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• Raba energije v prometu; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 

• Obnovljivi viri energije; vpliv je nepomemben, ocena A, če je pri načrtovanju rabe LBM za 
ogrevanje in načrtovanju proizvodnje električne energije v SPTE na lesno biomaso zagotovljeno, 
da je raba LBM za energetske namene podrejena rabi gozdne biomase v lesno predelovalni 
industriji in je usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše 
kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa. 

 
• Lokalna oskrba z energijo; vpliv je nepomemben, ocena A. 
 
• Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP; vpliv je nepomemben, ocena A. 

 

• Proizvodnja električne energije; vpliv je nepomemben (ocena A), če je pri načrtovanju 
proizvodnje električne energije v velikih enotah SPTE na lesno biomaso zagotovljeno, da je raba 
LBM za energetske namene podrejena rabi gozdne biomase v lesno predelovalni industriji in je 
usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo 
trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa. 

 
Proizvodnja električne energije v HE je kot ukrep podprograma proizvodnja električne energije z 
vidika vplivov na materialne dobrine ocenjen z oceno nepomemben (ocena A), če je zagotovljeno 
izpolnjevanje pogojev večnamenske rabe vodnih teles na vplivnem območju HE.    

 

• Prenos električne energije in omrežje za distribucijo električne energije; vpliv je 
nepomemben, ocena A. 

 

• Oskrba z zemeljskim plinom; vpliv je nepomemben, ocena A. 
  
• Tekoča goriva; ukrepi podprograma tekoča goriva se bodo izvajali na obstoječi industrijski 

lokaciji, pri čemer se bo v največji meri uporabljala obstoječa infrastruktura, območje novega 
skladišča za tekoča goriva pa ni tako veliko, da bi imelo pomemben negativen vpliv na obstoječo 
bližnjo poselitev. Vpliv je nebistven, ocena C. 

 

• Jedrska energija; ukrepi podprograma jedrska energija se bodo izvajali na obstoječi lokaciji 
proizvodnje električne energije iz jedrske energije, pri čemer se bo v največji meri uporabljala 
obstoječa infrastruktura, območje nove JE pa ni tako veliko, da bi imelo pomemben negativen 
vpliv na obstoječo poselitev občine Krško. Vpliv je nebistven, ocena C. 

 

1.2 Vrednotenje vplivov scenarijev NEP 

V vrednotenje vplivov in medsebojno primerjavo je vključenih 6 scenarijev NEP, ki se razlikujejo po: 
 
- intenzivnosti izvajanja ukrepov URE in OVE (oznaka »REF« za zmerno in oznaka »INT« za 

intenzivno izvajanje ukrepov) in 
- razvoju večjih enot za proizvodnjo električne energije (oznaka OSN za scenarij brez novih večjih 

enot za proizvodnjo električne energije, oznaka JE za scenarij z novo JE in oznaka PLIN za 
scenarij z novo večjo enoto za proizvodnjo električne energije na zemeljski plin). 

  
Obravnavani scenariji NEP so ocenjeni za obdobje 2010-2030. Vsi obravnavani scenariji NEP 
izpolnjujejo okoljske cilje, ki so s tem Okoljskim poročilom opredeljeni kot relevanti okoljski cilji za 
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celovito presojo vplivov na okolje scenarijev NEP, predvsem pa vsi obravnavani scenariji NEP 
izpolnjujejo v letu 2020 cilje podnebno-energetskega svežnja zakonodaje EU, sprejetega v letu 2008. 
 

1.3 Ocena sprejemljivosti scenarijev NEP za okolje 

Glede vplivov na okolje v obdobju 2010-2030 in glede na dolgoročne posledice zaradi izvajanja 
ukrepov scenarijev NEP je za okolje najbolj sprejemljiv scenarij DOD_JE. Opredelitev scenarija 
DOD_JE kot okoljsko  najbolj sprejemljivega scenarija ukrepov NEP izhaja iz vrednotenja vplivov na 
okolje, ki je uteženo glede na pomen vpliva na posamezno sestavino okolja. Ključna prednost 
scenarija DOD_JE je, da pridobivanje električne energije iz jedrskega goriva omogoči izogibanje 
raznolikim, razpršenim in prostorsko razsežnim negativnim vplivom drugih virov energije.  
 
Kljub vrednotenju vplivov na okolje se poraja dvom v predlog scenarija DOD_JE, ki izhaja iz dejstva, 
da nelagodja povezanega s tveganji v zvezi z jedrsko varnostjo JE in z izvedbo dolgoročnega 
skladiščenja ali odstranjevanja visoko radioaktivnih odpadkov. Tveganja v zvezi z jedrsko varnostjo in 
v zvezi z izvedbo trajnostnega ravnanja z visoko radioaktivnimi odpadki niso vključena v vrednotenje 
vplivov ukrepov NEP na okolje. 
 
V skladu s priporočili Evropskega Sveta je pričakovati revizijo postopkov ocenjevanja jedrske varnosti 
tako za obstoječo jedrsko elektrarno NEK v Krškem kot za načrtovano jedrsko elektrarno. 
Napovedani »stresni testi« jedrskih elektrarn bodo namreč izvedeni za obstoječe in za načrtovane 
jedrske elektrarne, na podlagi rezultatov teh »stresnih testov« pa se bo pristopilo k oblikovanju 
oziroma k reviziji mednarodnih standardov jedrske varnosti. Visoka okoljska sprejemljivost scenarija 
DOD_JE ter odločitev v vseh scenarijih NEP, da se obstoječi jedrski elektrarni NEK podaljša 
obratovanje, se bosta morali potrditi tudi z rezultati »stresnih testov« jedrskih elektrarn, ki se bodo 
izvajali enovito v vsem prostoru EU. 
 
Nikakršnega dvoma pa ni, da je dokončna odločitev o podaljšanju obratovanja obstoječe NEK in 
odločitev o izgradnji nove JE prepuščena - ob upoštevanju zaostrenih standardov na področju 
jedrske varnosti - postopku sprejema varnostnega poročila in izdaje ustreznega obratovalnega 
dovoljenja v skladu z zakonom o jedrski varnosti, ter da bi morala biti sočasno z uresničitvijo dodatne 
proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva nedvoumno rešena tudi problematika v zvezi z 
ravnanjem z visoko radioaktivnimi odpadki. 
 
Glede sprejemljivosti scenarijev za okolje v obdobju 2010-2030 scenariju DOD_JE sledita scenarija 
DOD_PLIN in OSN_REF. 
 
Glede vplivov na okolje je scenarij OSN_INT manj sprejemljiv kot scenarij OSN_REF razen, če se 
zmanjša proizvodnja električne energije iz fosilnih trdnih goriv v primeru presežka proizvedene 
električne energije nad njeno porabo v Sloveniji kot posledice izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije ali nove proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije ali proizvodnje električne 
energije iz novih naprav SPTE na ZP. Če presežek proizvedene električne energije nad njeno porabo 
v Sloveniji nadomesti proizvodnjo električne energije iz fosilnih trdnih goriv, je scenarij OSN_INT 
glede vplivov na okolje tretji najbolj sprejemljiv scenarij NEP. 
 
Za okolje sta sprejemljiva tudi scenarija JE_REF in JE_INT. Scenarija z oznako »JE_« imata v 
primerjavi s scenarijem OSN_REF oziroma OSN_INT večji vpliv na zrak zaradi emisije 
ionizirajočega sevanja, ki povzroča izpostavljenost ionizirajočemu sevanju prebivalstva v celotni 
življenjski dobi JE, vključno z življenjsko dobo jedrskega goriva. Vendar ob predpostavki, da se bo 
dolgoročno zagotovila predelava izrabljenega jedrskega goriva in skladiščenje ostankov te predelave 
ter skladiščenje drugih radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri rabi jedrske energije, proizvodnja 
električne energije iz JE v primerjavi s proizvodnjo električne energije na fosilna goriva dolgoročno 
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najmanj vpliva na zrak in vode, posredno pa povzroča zaradi manjših potreb po obnovljivih virih 
električne energije (voda, LBM) tudi najmanj dolgoročnih vplivov na naravo in krajino.         
 
Glede vplivov na okolje sta glede na sprejete okoljske cilje sprejemljiva tudi scenarija PLIN_REF in 
PLIN_INT, vendar med vsemi scenariji NEP najbolj obremenjujeta okolje. Scenarija PLIN_REF in 
PLIN_INT povzročata večji vpliv na zrak in podnebne dejavnike, kot jih povzročajo drugi scenariji 
NEP, poleg tega pa zaradi povečanja emisije onesnaževal in emisije TGP v obdobju 2020-2030 nista v 
skladu z EU usmeritvami o nadaljnjem zmanjševanju pritiskov na podnebne in druge dejavnike okolja 
po letu 2020, to je po obdobju, za katerega so EU okoljski cilji že sprejeti. 
 

1.4 Čezmejni vpliv  

Čezmejni vplivi izvajanja ukrepov NEP so ugotovljeni na vse na sosednje države: Italijo, Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško.  
 
Čezmejni vplivi na Avstrijo so ugotovljeni zaradi: 

- opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 
mostu pri Vučji vasi na notranji Muri in 

- predvidene nove JE. 
 
Čezmejni vplivi na Italijo in Madžarsko so ugotovljeni zaradi predvidene nove JE. 
 
Čezmejni vplivi na Hrvaško so ugotovljeni zaradi: 

- opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 
mostu pri Vučji vasi na notranji Muri in 

- predvidene nove JE. 
 
Predvideni ukrepi NEP imajo pomemben čezmejni vpliv na okolje sosednje Avstrije zaradi 
opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji Muri, zaradi neposrednega in daljinskega vpliva na vode na vodnem telesu reke 
Mure in zaradi neposrednega in daljinskega vpliva na naravo.   
 
Za nebistvene so ocenjeni čezmejni vplivi na sosednje države zaradi gradnje nove JE in vplivi zaradi 
opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji Muri na Hrvaško. 
 

1.5 Vključenost ukrepov Akcijskega načrta za obnovljive vire energije v 
presojo vplivov na okolje 

Ukrepi Akcijskega načrta za obnovljive vire energije (AN OVE) so v celoti vključeni v podprograme 
NEP, njihova vključitev v podprograme NEP pa je razvidna v tabeli 7 iz Poročila o določitvi obsega 
celovite presoje vplivov na okolje, ki je Priloga 2 tega Okoljskega poročila.  
 
Ukrepi AN OVE so glede vključitve v posamezni scenarij NEP podrobneje opisani v tabeli 39 tega 
Okoljskega poročila. Posamezni scenariji NEP imajo v obdobju 2010-2020, za katerega je sprejet AN  
OVE, enake ukrepe v podprogramu obnovljivi viri energije, ti ukrepi pa so identični ukrepom iz AN 
OVE.  



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

 

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 20 

2 Uvod   

Ministrstvo za gospodarstvo je v skladu z Energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 27/07, 22/10) (v 
nadaljnjem besedilu: Energetski zakon) kot pristojno ministrstvo za energijo pripravilo osnutek 
predloga Nacionalnega energetskega programa (v nadaljnjem besedilu: NEP) za nadaljnjo obravnavo 
v postopkih njegovega sprejemanja. Ker se NEP se uvršča med načrte in programe, ki imajo 
pomemben vpliv na okolje, je treba v skladu z Direktivo 2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih 
načrtov in programov na okolje pred njegovim sprejemom v postopku celovite presoje vplivov na 
okolje (v nadaljnjem besedilu: CPVO) presoditi posledice vplivov v NEP načrtovanih ukrepov na 
okolje in se opredeliti do tistih, ki so zaradi vplivov na okolje nesprejemljivi. To Okoljsko poročilo 
navaja ugotovitve iz ocenjevanja vplivov NEP na okolje in je namenjeno: 
 

- javni obravnavi o vprašanjih v zvezi z možnimi vplivi na okolje izvedbe podprogramov 
oziroma ukrepov iz predloga NEP, vključno z vprašanji v zvezi z vplivi na okolje vseh 
razumnih alternativ razvoja slovenske energetike za obdobje 2010-2020 in obdobje po letu 
2020 (2010-2030), 

- obrazložitvi odločitve Vlade Republike Slovenije o končnem predlogu NEP, 
- izogibanju omilitvi in zmanjšanju škodljivih vplivov na okolje zaradi izvajanja ukrepov NEP, 

kadar je to mogoče, in sporočanju ter spremljanju škodljivih učinkov vplivov na okolje, če se 
jim zaradi doseganja energetskih ciljev ni možno izogniti in 

- zagotavljanju hitrega in učinkovitega posvetovanja pristojnih organov in javnosti v okviru 
postopka CPVO, o katerem koli vidiku vplivov izvedbe NEP na okolje, zdravje ljudi ter 
varstvo kulturne dediščine in krajine, ki je opredeljen v tem Okoljskem poročilu ali osnutku 
predloga NEP. 
 

2.1 Pomembni razlogi za pripravo predloga NEP 

Podnebne spremembe in naš odziv na upravljanje njihovih posledic je pomemben izziv za okolje in za 
trajnostni razvoj družbe danes od lokalne do globalne ravni. Vrsta novih okoliščin v globalnem okolju 
in v okviru Evropske unije zahteva poleg presoje z gospodarskega in družbenega vidika tudi ponovni 
razmislek o okoljskem razvoju energetskih dejavnosti in storitev, nujni pa so tudi ukrepi za okolju bolj 
prijazno izvajanje energetske politike. 
 
Za energetsko politiko Slovenije je zlasti pomembno dejstvo, da EU povečuje ambicije svoje okoljske 
politike v okviru podnebno energetskega zakonodajnega svežnja in si prizadeva tudi za ambiciozen in 
izčrpen mednarodni dogovor o spremembah podnebja po letu 2012 v okviru Okvirne konvencije 
Združenih narodov o spremembi podnebja (UNFCCC).  
 
Cilje podnebno energetskega zakonodajnega svežnja EU postavlja kot visoko prioriteto v strategiji 
razvoja do leta 2020. Za ukrepe učinkovite rabe energije ter rabo obnovljivih virov energije se 
pričakuje, da z zmanjšanjem emisije toplogrednih plinov (TGP) prevzamejo vodilno vlogo v 
slovenskem deležu za trajno zmanjšanje vplivov podnebnih sprememb.    

Osnutek predloga NEP je bil izdelan za obdobje 2010-2030 in ima poleg ciljev upravljanja posledic 
podnebnih sprememb zastavljene naslednje cilje slovenske energetske politike: 

- povečanje strateške in obratovalne zanesljivosti oskrbe z energetskimi storitvami1; 

                                                 
 
1  energetske storitve so storitve, katerih ključni pogoj je raba energije, kot je to npr. zagotavljanje razsvetljave, 
ogrevanja, hlajenja, transporta, delovanja informacijskih in komunikacijskih naprav, mehanskega dela ter kemične in 
električne energije; 
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- zagotavljanje konkurenčnosti gospodarstva ter razpoložljivosti in dostopnosti energetskih 
storitev; 

- spodbujanje okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam;  
- zagotavljanje socialne kohezivnosti. 

 
Izdelava osnutka predloga NEP in njegovega Okoljskega poročila sta potekali sočasno. Okolju 
sprejemljivejši ukrepi oziroma variante ukrepov osnutka predloga NEP so bile razvite z uporabo za 
okolje sprejemljivih tehnik, vključno z upoštevanjem informacij o okoljskih izhodiščih in tehničnih 
omejitvah z namenom, da se opredeli območja, ki so za prostorsko umestitev sprejemljiva za okolje. 
 
V postopku CPVO so se opredelili okoljski cilji, ki se nanašajo na devet vidikov vplivov na okolje, 
zdravje ljudi ter varstvo kulturne dediščine in krajine (vplivi na naravne vire, zrak, vode, naravo, 
kulturno dediščino, podnebne dejavnike, krajino, zdravje in materialne dobrine), pri čemer so bili 
obravnavane posledice vplivov vsakega od ukrepov iz NEP. 
 
V okoljskem poročilu je presojan predlog Nacionalnega energetskega programa RS za obdobje 2010 - 
2030 - osnutek, ki ga je izdelal Institut Jožef Stefan, maja 2011. Presojani ukrepi so razvidni iz priloge 
5, v tej prilogi so opredeljeni tudi pomembni vplivi ukrepov na okolje. 
 
Spodnja slika prikazuje postopek presoje vplivov na okolje, katerega koraki so bili že izvedeni in se 
bodo še izvedli v nadaljnjih korakih izvedbe ukrepov NEP, s tem da je v tem Okoljskem poročilu za 
vsak vpliv na okolje posameznega ukrepa podana usmeritev za nadaljnje postopke umeščanja ukrepa v 
okolje oziroma objektov in opreme v prostor ter določen nivo podrobnejše obdelave omilitvenih in 
drugih izvedbenih ukrepov z namenom, da se izognemo posledicam tega vpliva, vpliv omilimo ali 
njegove posledice zmanjšamo.  
 
V celotnem postopku CPVO je bilo opravljeno posvetovanje z deležniki. To je vključevalo srečanja in 
predhodna posvetovanja s pristojnimi organi (ministrstvo za zdravje, ministrstvo za okolje in prostor), 
vladnimi in nevladnimi organizacijami na področju varstva okolja ter nosilci energetskega razvoja za 
proizvodnjo električne energije, prenos električne energije, distribucijo električne energije in oskrbo z 
zemeljskim plinom. 
 
Izvedena posvetovanja zagotavljajo, da so bili interesi različnih deležnikov upoštevani pri izdelavi 
osnutka predloga NEP ter pri izdelavi tega Okoljskega poročila.  
 
Na sliki 1 je prikazana ločitev med strateškim nivojem presojanja NEP, katerega rezultate podaja to 
Okoljsko proročilo, in nadaljnjim celovitim presojannjem vplivov na okolja v okviru prostorskega 
načrtovanja oziroma v nakaterih primerih v okviru operativnega načrtovanja posameznih segmentov 
(podprogramov) ukrepanja NEP, kot je na primer priprava akcijskega načrta za obnovljive vire 
energije (AN OVE) ali v letu 2016 predvidena obnova akcijskega načrta za učinkovito rabo energije 
(AN URE).  
 
V tem Okoljskem poročilu so opredeljene usmeritve za nadaljnje načrtovanje ukrepov NEP 
(prostorsko načrtovanje ali podrobnejše načrtovanje akcijskih načrtov za posamezne segmente 
ukrepov NEP) ter omilitveni ukrepi, ki jih je treba upoštevati pri takem načrtovanju.  
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Slika 1: Postopek presoje vplivov na okolje 

 

2.2 Ključna dejstva o NEP 

Skladno z energetskim zakonom (Uradni list RS, št. 27/07 (UPB), 22/10) vsebuje Nacionalni 
energetski program: 

- cilje,  
- usmeritve ter strategijo rabe in oskrbe z energijo, 
- ukrepe za doseganje ciljev,  
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- perspektivne energetske bilance in  
- oceno učinkov glede doseganja ciljev iz 2. člena EZ.  

 
Tabela 1: Ključna dejstva o Nacionalnem energetskem programu 2010-2030  

Odgovornost:   Pripravo predloga NEP vodi Ministrstvo za gospodarstvo 

Ime programa:   Nacionalni energetski program RS 2010 - 2030  

Postopek odločanja:   NEP sprejme Državni zbor na predlog vlade 

Namen programa:  Z nacionalnim energetskim programom se določajo dolgoročni razvojni cilji in usmeritve 
energetskih sistemov in oskrbe z energijo upoštevaje okoljske in tehnološke kriterije, razvoj 
javne infrastrukture in infrastrukture državnega pomena ter vzpodbude in mehanizmi za 
spodbujanje uporabe obnovljivih virov energije in izvajanje ukrepov za učinkovito rabo 
energije. 

Razlog za pripravo NEP:  Gre za redno pripravo nacionalnega energetskega programa, ki jo predpisuje energetski 
zakon.  Za doseganje ciljev podnebno energetskega svežnja so poleg sprejetih ukrepov in 
politik potrebni dodatni ukrepi. Veljavni nacionalni energetski program (ReNEP), sprejet 
leta 2004 se ni izvajal, zato je nujna priprava dodatnih izvedbenih mehanizmov.  Dodaten 
razlog za revizijo NEP so spremenjene okoliščine v mednarodnem prostoru zlasti na trgih 
energentov in energetskih tehnologij. 

Predmet:  Učinkovita raba energije in oskrba z energijo. 

 NEP vključuje vse ukrepe Akcijskega načrta za obnovljive vire energije za obdobje 2010 do 
2020 

Perioda prenove NEP:    NEP se praviloma obnavlja vsakih pet let. 

Obdobje načrtovanja :     2010 do 2030 

Območje:  Republika Slovenija 

 

 

2.3 Cilji podprogramov NEP in opis ukrepanja  

V posameznem podprogramu NEP so opredeljeni: 
 

- strategija podprograma: cilji podprograma,  ključna področja ukrepanja v podprogramu, 
usmeritve,  ključni elementi podpornega okolja; 

- podporno okolje oz. ukrepi energetske politike – mehanizmi oz. instrumenti NEP za 
izvedbo programa: naloge, roki za izvedbo, sredstva, odgovornosti oz. nosilec; 

- ukrepi na področju rabe in oskrbe z energijo – tehnični in drugi ukrepi ravnanja z energijo - 
se razlikujejo glede na podprogram:  
o na področju trajnostne energetike so to ukrepi pri končnih porabnikih energije, ki se 

izvajajo kot odziv na načrtovane spodbude URE in OVE  v NEP. Kot ukrepe NEP 
upoštevamo tiste ukrepe pri končnih porabnikih energije, ki niso posledica 
avtonomnih trendov tehnološkega razvoja in trga ali že sprejetih ukrepov ter politik,  

o na področju razvoja omrežij in proizvodnje električne energije so navedeni ključni 
projekti, ki jih bodo izvajala javna ali zasebna podjetja na podlagi  podjetniških 
odločitev; 

- akterji; 
- financiranje; 
- kazalci za spremljanje izvajanja podprograma.  
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Poglavja NEP so prikazana v tabeli spodaj. Obdobje načrtovanja NEP je 2010 do 2030, s tem da  so 
izvedbeni mehanizmi osredotočeni zlasti na obdobje do leta 2020.  
 
Tabela 2: Vsebina Nacionalnega energetskega programa 2010 – 2030 
VSEBINA NEP 
 

I. OKVIR IZVEDBE PROGRAMA  
1 Stanje in izzivi v Sloveniji 
2 Mednarodni trgi  
3 Tehnološki razvoj  
4 SWOT analiza  

II. STRATEGIJA NEP  
1 Strateški okvir NEP  
2 Cilji energetske politike  
3 Strategija doseganja ciljev  
4 Prednostna področja  

III. PODPROGRAMI NEP 
TRAJNOSTNA ENERGIJA  
1 Učinkovita raba energije  
2 Raba energije v prometu  
3 Obnovljivi viri energije  
4 Soproizvodnja toplote in električne energije  
5 Lokalna oskrba z energijo 
ELEKTRIČNA ENERGIJA 
6 Razvoj trga za električno energijo  
7 Proizvodnja električne energije  
8 Prenos električne energije  
9 Omrežje za distribucijo električne energije  
GORIVA 
10 Trg z zemeljskim plinom 
11 Oskrba z zemeljskim plinom 
12 Tekoča goriva 
13 Premog 
14 Jedrska energija 
HORIZONTALNI UKREPI/POVEZANE POLITIKE 
15 Davki in cene 
16 Raziskave, tehnološki in podjetniški razvoj  
17 Izobraževanje in usposabljanje 
18 Raba prostora 

IV. OCENA UČINKOV NEP  
1 Dolgoročne energetske bilance 2008 - 2030 
2 Finančni in investicijski tokovi  
3 Izpolnjevanje mednarodnih obveznosti  
4  Kazalci NEP 
5  Okoljski učinki 
6 Povzetek učinkov NEP  

V. IZVEDBA IN SPREMLJANJE PROGRAMA  
1 Institucionalni ukrepi za izvedbo programa  
2 Financiranje  
3 Spremljanje izvajanja programa  

 

 
V prilogi tega poročila so za posamezni podprogram NEP podrobneje opisani: 
 

- cilji podprograma, 
- področja ukrepanja, 
- ključni elementi podpornega okolja in 
- pričakovani odzivi akterjev: ukrepi in skupine ukrepov. 
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2.4 Sestavine okoljskega poročila  

V posameznem poglavju Okoljskega poročila so določene naslednje vsebine: 
 

1. poglavje "Povzetek" - vsebuje povzetek postopka celovite okoljske presoje in  
ugotovitve; 

2. poglavje "Uvod" - obravnava ozadje za pripravo predloga NEP, sestavine in vsebino 
Okoljskega poročila in vire podatkov;  

3. poglavje "Metodologija celovite presoje vplivov na okolje" - pojasnjuje pristop pri izvajanju 
CPVO ukrepov NEP;  

4. poglavje "Zakonodajni okvir in povezava z drugimi programi"- povzema zakonodajni okvir 
CPVO in opredeljuje povezave z drugimi programi;  

5. poglavje "Opis in vrednotenje vplivov NEP na okolje" - opredeljuje nabor okoljskih vplivov, 
ki jih lahko povežemo z izvajanjem ukrepov NEP;  

6. poglavje "Okoljska izhodišča" - povzema glavne značilnosti obstoječega stanja okolja, 
pomembnega za CPVO in opredeli verjeten razvoj v odsotnosti izvajanja načrtovanih ukrepov 
NEP;  

7. poglavje "Okoljski cilji" - predstavlja okoljske cilje, ki so uporabljeni za presojo podprogramov 
NEP; 

8. poglavje "Opis vplivov podprogramov NEP" – opisuje vplive podprogramov NEP na okolje 
glede na zastavljene okoljske cilje; 

9. poglavje »Čezmejni vplivi« - navede čezmejne vplive in navedene za posamezni čezmejni vpliv 
pomen vpliva; 

10. poglavje "Vrednotenje vplivov podprogramov NEP in omilitveni ukrepi" - obravnava 
ocenjevanje vplivov na okolje posameznih podprogramov NEP in priporoča pristope k 
zmanjševanju oziroma omilitvi vplivov na okolje;  

11. poglavje "Vrednotenje vplivov in medsebojna primerjava scenarijev NEP";  
12. poglavje "Monitoring vplivov in priporočila za nadaljnje izvajanje ukrepov"; 
13. poglavje "Viri". 

 
Tekstualne in grafične priloge Okoljskega poročila  

 

2.5 Določitev obsega okoljskega poročila 

Vsebina javnega naznanila o tem, da bo za NEP izvedena celovita presoja vplivov na okolje, in 
Poročilo o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje za Nacionalni energetski program za 
obdobje 2010-2030 sta v Prilogah Okoljskega poročila . 
 

2.6 Zakonodajno ozadje CPVO 

CPVO je zahteva po presoji vplivov na okolje na podlagi Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 
39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZMetD, 66/06 – odl. US in 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – 
ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A in 108/09), ki prenaša v slovenski pravni red Direktivo EU 
2001/42/ES o presoji vplivov nekaterih načrtov in programov na okolje. Namen postopka CPVO je, 
da se v pripravo ukrepov NEP vključi okoljske vidike v zgodnji fazi ter na celovit način preveri 
morebitno ogroženost doseganja okoljskih ciljev.  
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2.7 Nadaljnja obravnava okoljskega poročila 

To Okoljsko poročilo je na voljo za posvetovanje in je predano pristojnim organom, in sicer 
ministrstvu, pristojnemu za okolje, ki ga v skladu z zakonom pošlje ministrstvom in drugim 
organizacijam, ki so glede na vsebino plana pristojne za posamezne zadeve varstva okolja, varstvo ali 
rabo naravnih dobrin, krajine, varstvo zdravja ljudi ali varstvo kulturne krajine, in jih pozove, da v 21 
dneh ministrstvu pošljejo pisno mnenje o sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na okolje s stališča 
njihove pristojnosti. 
 

2.8 Obseg okoljskega poročila 

V Poročilu o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje, ki je Priloga 2 tega Okoljskega 
poročila, so v tabeli 7 posamezni ukrepi NEP razvrščeni glede na potrebo po presoji vplivov na okolje 
v štiri skupine in sicer v ukrepe NEP, katerih: 
- vplive je treba presojati, ker gre za nove ukrepe ali ker vplivi njihove izvedbe niso bili vrednoteni, 
- vplive ni treba presojati, ker so bili predhodno že presojani, in za katere je bilo v presoji vplivov 

na okolje ugotovljeno, da je njihova izvedba za okolje, zdravje ljudi ali kulturno dediščino oziroma 
krajino sprejemljiva, 

- vplivi se trenutno presojajo in  
- vplive zaradi nepomembnosti učinka na posamezni del okolja, zdravje ljudi ali kulturne dediščine 

oziroma krajine, v okviru te celovite presoje ni potrebno oceniti.    
 
Za razvrščanje ukrepov NEP glede na potrebo po presoji vplivov na okolje so uporabljene naslednje 
oznake: 

- “že ”  vpliv ukrepa je bil ocenjen kot sprejemljiv na podlagi že izvedene presoje vplivov na 
okolje, 

- “da”  vpliv je treba oceniti,  
- “ne”  vpliva zaradi nepomembnosti ni treba oceniti,  
- “tek”  vpliv se trenutno ocenjuje. 

 
Iz tabele 7 Poročila o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje je razvidno, da je v vsakem 
od  podprogramov NEP, razen v podprogramu »Premogovništvo«, eden ali več ukrepov, za katere je 
treba izvesti celovito presojo vplivov na okolje bodisi, ker gre za nov ukrep bodisi, ker vplivi ukrepa 
niso bili predhodno vrednoteni. 
 
Celovita presoja vplivov na okolje se za posamezni ukrep NEP izvede glede na 9 vidikov glede na 
vplive na: 

- naravne vire, vključno z vplivi zaradi nastajanja odpadkov, 
- zrak, 
- vode, 
- naravo, 
- kulturno dediščino, 
- podnebne dejavnike, 
- krajino, 
- zdravje in 
- materialne dobrine. 

 
V tem Okoljskem poročilu je za posamezni ukrep NEP posebej poudarjeno, kateri vplivi na okolje 
izvedbe ukrepa se presojajo v okviru postopka CPVO državnih in medobčinskih (regijskih) 
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prostorskih načrtov in kateri v okviru projektne presoje posameznega ukrepa (presoja vplivov na 
okolje posega v okolje). 
 
V tem Okoljskem poročilu so za vsak presojani ukrep NEP podani: 

- opisi pomembnih vplivov, 
- opisi relevantnih okoljskih izhodišč, ki so upoštevani pri vrednotenju vplivov, 
- opredelitev okoljskih ciljev, 
- opis alternativ izvedbe, 
- rezultati vrednotenja vplivov izvedbe ukrepov, 
- ocena kumulativnih vplivov, 
- predlog omilitvenih ukrepov, 
- vrednotenje vplivov ukrepov ob upoštevanju omilitvenih ukrepov in 
- monitoring vplivov in priporočila za nadaljnje izvajanje ukrepa. 

 
Struktura opisa vplivov na okolje je v tem Okoljskem poročilu za ukrepe NEP enaka strukturi NEP. 
Opisi vplivov na okolje ukrepov NEP so podani v 12. sklopih tako, da so v posamezni sklop 
celovitega presojanja vplivov na okolje vključeni ukrepi iz naslednjih podprogramov NEP: 

- učinkovita raba energije, 
- raba energije v prometu, 
- obnovljivi viri energije, 
- lokalna oskrba z energijo, 
- soproizvodnja toplote in električne energije, 
- proizvodnja električne energije, 
- prenos električne energije, 
- omrežje za distribucijo električne energije, 
- oskrba z zemeljskim plinom, 
- tekoča goriva, 
- jedrska energija in 
- premogovništvo. 

 
Vplivi na okolje ukrepov NEP, ki so gradnja objektov, so razvrščeni glede na naslednje faze: 

- faza pred izgradnjo: raziskava najboljše lokacije in pripravljalna dela na gradbišču; 
- faza gradnje: priprava gradbišča in namestitev naprave ali opreme ter gradnja povezovalne 

infrastrukture; 
- faza obratovanja: obratovanje in vzdrževanje v obdobju, v katerem se ukrep izvaja in 
- faza razgradnje: odstranitev objekta (naprave ali opreme) in povezovalne infrastrukture. 

 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje so upoštevane možnosti kumulativnih vplivov na okolje zaradi 
sočasne gradnje, obratovanja in sočasne razgradnje več objektov.  
 

2.9 Uporabljeni viri 

Veliko informacij za celovito (strateško) presojanje vplivov na okolje je na voljo iz že izvedenih ocen 
vplivov na okolje za načrte in programe na drugih področij, ki vključujejo tudi ukrepe NEP. Za to 
Okoljsko poročilo so ključne predvsem nekatere informacije iz naslednjih že izvedenih postopkov 
CPVO oziroma strateških ocen vplivov na okolje: 
 
- ocene vplivov na okolje, ki je bila izvedena za Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(Uradni list RS, št.76/04), 
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- postopka CPVO, ki je bil izveden za Operativni program razvoja okoljske in prometne 
infrastrukture 2007-2013 (OP ROPI), 
- postopka CPVO, ki je bil izveden za Program razvoja podeželja RS za obdobje 2007-2013 (PRP), 
- postopka CPVO, ki se izvaja za Načrt upravljanja voda (NUV) in 
- postopka CPVO, ki se izvaja za Operativni program odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja 
količin odloženih biorazgradljivih odpadkov (OP BIOO). 
 
Kombinacija izdelave celovite presoje vplivov na okolje in uporabe informacij iz celovitega 
(strateškega) ocenjevanja vplivov na okolje drugih načrtov in programov, se za celovito presojanje 
vplivov na okolje posameznih ukrepov, NEP šteje za primeren način celovitega presojanja vplivov na 
okolje. S takim kombiniranim pristopom ter z uporabo informacij iz okoljskih presoj politik na nivoju 
EU so se presojali vplivi na okolje ukrepov NEP v zvezi: 
 
1. z energetsko učinkovitostjo, katere ukrepi so opredeljeni v OP ROPI in so bili v okviru njegovega 
sprejema strateško okoljsko presojani glede skladnosti z okoljskimi cilji v celoti; 
2. z učinkovito rabo energije, ki se nanaša na rabo novih energetsko učinkovitih proizvodov in je bila 
presojana glede vplivov na okolje v celotnem življenjskem obdobju proizvoda v okviru postopka 
obnove EU Direktive 72/75/EGS o energetskem označevanju proizvodov (pisarniška oprema, 
oprema v gospodinjstvih, razsvetljava...); 
3. z učinkovito rabo energije, ki se nanaša na nizkooenergijske, pasivne in skoraj nič energijske stavbe 
v stanovanjskem sektorju ter storitvenih dejavnostih v okviru postopka obnove EU Direktive 
2002/91/ES o stavbah; 
4. z energetsko učinkovitimi vozili in pnevmatikami, katerih vplivi na okolje so bili presojani v okviru 
izdaje EU aktov in za katere je bil opredeljen pomen za okolje v spremljajočih Presojah vplivov k tem 
aktom, in sicer Strategije o zmanjšanju emisije CO2 iz vozil (osebnih, lahkih in težkih tovornih) in ter 
Direktive o označevanju pnevmatik; 
5. s hidroelektrarnami, za katere so omejitve in pogoji pri umeščanju v vodno okolje opredeljeni v 
NUV v skladu s krovno vodno Direktivo 2000/60/ES;  
6. s proizvodnjo biogoriv in rabo gozdne biomase, ki sta vključeni v Program razvoja podeželja RS za 
obdobje 2007-2013 in v okviru njega presojani glede vplivov na okolje s preverbo skladnosti z 
okoljskimi cilji; 
7. z rabo biomase za proizvodnjo energije, katere usmeritve so podane v Akcijskem načrtu EU za 
biomaso in ki je bila glede vplivov na okolje presojana v postopku sprejemanja tega akcijskega načrta; 
8. z rabo gozdne biomase, ki je vključena v Resolucijo o nacionalnem gozdnem programu in glede 
vplivov na okolje presojana v okviru sprejemanja gozdnih načrtov; 
9. z energetsko predelavo odpadkov, ki je vključena v OP BIOO in se v okviru njegovega sprejema 
presoja glede vplivov na okolje s preverbo skladnosti z okoljskimi cilji; 
10. z distribucijskimi in prenosnimi omrežji za plin in elektriko, ki so opredeljeni v Odloku o Strategiji 
prostorskega razvoja Slovenije in so bili v okviru njegovega sprejema delno presojani glede vplivov na 
okolje in tudi prostorsko optimirani na strateški ravni, ter nekateri že podrobneje optimirani in 
presojani v okviru priprave izvedbenih prostorskih načrtov; 
11. z zapiranjem premogovnikov, kot je opredeljeno v Državnem programu gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami (DPMS) in so bili v okviru njegovega sprejema strateško okoljsko presojani 
glede skladnosti z okoljskimi cilji v celoti. 
 
Na sliki spodaj je prikazano, kako so se podatki o celovitih presojah vplivov na okolje drugih 
programov uporabili pri celoviti presoji vplivov na okolje nekaterih ukrepov NEP. 
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Slika 2: Uporaba podatkov o celovitih presojah vplivov na okolje drugih načrtov in programov 

 
V okviru izdelave tega Okoljskega poročila je bila izdelana tudi primerjalna analiza načrtovanih 
posegov v prostor zaradi izvajanja ukrepov NEP s posegi v prostor, ki so za sektor energetike 
vključeni v Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Odlok o Strategiji prostorskega razvoja Slovenije 
(Uradni list RS, št.76/04)).  
 
V zvezi s podprogramom Obnovljivi viri energije in podprogramom Proizvodnja električne energije je 
presoja tega Okoljskega poročila zaradi predvidenega izkoriščanja energije v hidroelektrarnah močno 
povezana s cilji doseganja dobrega stanja voda, ki so opredeljeni v NUV.  
 
NUV se sprejme kot predpis, ki ureja:  
- podaljšanje rokov za doseganje ciljev, ki se nanašajo na doseganje dobrega stanja ali dobrega 

ekološkega potenciala (v nadaljnjem besedilu: okoljski cilji) posameznih vodnih teles zaradi 
razlogov povezanih s tehnično izvedljivostjo ali z naravnimi pogoji; 

- možnost odstopanj od okoljskih ciljev zaradi fizičnih sprememb vodnega telesa zaradi nove 
človekove dejavnosti.  

 
Odločitev o odstopanju od doseganja okoljskih ciljev na vodnih telesih površinskih voda zaradi 
umeščanja hidroelektrarn v vodno okolje je v skladu s predpisi o vodah, če: 
- je z NEP  izkazan javni interes,  
- je iz NEP oziroma tega Okoljskega poročila razvidno, da se koristnih ciljev, ki bodo doseženi z 
novimi preoblikovanji, zaradi tehnične neizvedljivosti ali nesorazmernih stroškov ni mogoče 
zagotoviti na drug način, ki je boljša okoljska možnost, 
- bo z državnim prostorskim načrtom za posamezno hidroelektrarno in celovito presojo vplivov tega 
načrta zagotovljeno, da se bodo izvedli vsi tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, da se ublažijo 
škodljivi vplivi na stanje voda, in 
- je z NEP in bo državnim prostorskim načrtom oziroma celovito presojo vplivov načrta 
zagotovljeno, da se ne bo ogrozilo uresničevanja okoljskih ciljev na drugih vodnih telesih na istem 
vodnem območju. 
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2.10 Presoja sprejemljivosti vplivov NEP na varovana območja  

V skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave (Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe 
planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10)), je 
izdelana presoja sprejemljivosti vplivov NEP na varovana območja. Presojo sprejemljivosti na 
varovana območja je treba izdelati za vsak načrt ali program, ki ima sam ali v kombinaciji z drugimi 
načrti ali programi škodljive vplive na celovitost in funkcionalnost območij Natura 2000 ali 
zavarovanih območij.  
 
Območja Natura 2000 vključujejo: 

- posebna ohranitvena območja, določena v skladu z Direktivo 92/43/EGS o habitatih, 
- posebna varstvena območja, določena v skladu z Direktivo 79/409/EGS o pticah. 

 
Zavarovana območja narave so ukrep države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti. Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in ožja (strogi naravni rezervat, 
naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana območja, na območju katerih veljajo predpisani 
varstveni režimi. 
 
V okviru presoje sprejemljivosti vplivov NEP na varovana območja je bila izdelana ocena vplivov 
ukrepov petih podprogramov NEP, katerih izvedba bi lahko imela škodljive vplive na varovana 
območja, in sicer: 
 

- podprogram »obnovljivi viri energije«: postavitev in obratovanje vetrnih elektrarn in obnova 
ali postavitev novih malih hidroelektrarn, 

- podprogram »proizvodnja električne energije«: hidroelektrarne na srednji Savi in potencialna 
možnost energetske izrabe Mure, 

- podprogram »prenos električne energije« visoko napetostni 220 in 400  kV daljnovodi (DV 
Okroglo – Udine in DV Cirkovce-Podlog), 

- podprogram »omrežje za distribucijo električne energije« visoko napetostni 110 kV daljnovodi, 
- podprogram »oskrba z zemeljskim plinom« plinovod M9b Kidirčevo – Vodice. 

 
V tem Okoljskem poročilu je presojan program, zato je Okoljsko poročilo izdelano v skladu s 25.a 
členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10), ki se glasi: » Za operativne programe in druge 
plane ali njihove dele, ki niso plani s področja prostorskega načrtovanja in se iz njihovega opisa tudi s 
sklepanjem ne da ugotoviti vseh načrtovanih posegov, ker v opisih ni konkretnih lokacij posegov 
oziroma iz njih ni razvidna dovolj podrobna vrsta posegov, se pri presoji sprejemljivosti matrika iz 
Priloge 6 tega pravilnika ne izpolni. V tem primeru se za posamezne vsebine iz tega pravilnika podajo 
strokovne ocene za ohranjanje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov v skladu z določbo prejšnjega 
člena. Matrika iz Priloge 6 tega pravilnika se mora v takih primerih izpolniti pri presoji sprejemljivosti 
na ravni podrobnejšega plana ali posega.«. 
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3 Metodologija celovite presoje vplivov na okolje 

3.1 Pristop k celoviti presoji vplivov na okolje 

Postopek CPVO, ki je uporabljen za presojo vplivov na okolje ukrepov NEP, je prikazan na diagramu 
slike 3.  
 
 

 
 
Slika 3: Shematski prikaz postopka CPVO 

 

3.2 Javno naznanilo in določitev obsega celovite presoje 

Postopek CPVO se za NEP izvaja na podlagi odločitve ministrstva, pristojnega za okolje, da je NEP 
načrt oziroma program, za katerega je treba izvesti postopek CPVO. Odločitev o obveznosti izvajanja 
postopka CPVO za NEP je bila objavljena na spletnih straneh ministrstva, pristojnega za okolje.   
Ta odločitev je bila potrjena tudi v Poročilu o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje za 
NEP za obdobje 2010-2030, iz katerega je razvidno, da je narava ukrepov, ki jih vsebujejo 
podprogrami NEP takšna, da njihovo izvajanje pomembno vpliva na okolje. 
 
V povezavi z odločbo ministrstva, pristojnega za okolje, o izvajanju postopka CPVO za NEP je 
Poročilo o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje za NEP za obdobje 2010-2030 
opredelilo: 
- okvir in obseg celovite presoje vplivov na okolje, 
- pristop k ocenjevanju vplivov na okolje in 
- vsebino naslednjih korakov celovite presoje vplivov na okolje. 
 
V postopku določanja obsega celovite presoje vplivov na okolje so bila prepoznana glavna okoljska 
vprašanja, ki jih je treba obravnavati pri izdelavi NEP, in določeni so bili ključni viri podatkov za 
izdelavo pregleda morebitnih vplivov na okolje in določitev metod, primernih za presojo vplivov na 
okolje. 
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Poročilo o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje za NEP za obdobje 2010-2030 je bilo 
predloženo v javno obravnavo ter posebej poslano v dopolnitev in pripombe ministrstvu, pristojnemu 
za zdravje. 
 
Prejete pripombe so se nanašale na predvsem na upoštevanje že sprejetih politik, planov in 
programov, ki bi jih bilo treba upoštevati v postopku CPVO za NEP.  
 

3.3 Opredelitev možnih vplivov 

Na podlagi izhodišč iz Poročila o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje za NEP za 
obdobje 2010-2030 je bil izdelan pregled možnih vplivov na okolje kot prvi korak v postopku CPVO.  
 
Vplivi na okolje so razvrščeni glede na razmerje med izvorom vpliva, načinom vplivanja in 
sprejemnikom posledic vpliva. Vplivi so razvrščeni glede na trajanje na začasne vplive in stalne vplive, 
glede na obseg geografskega vplivanja pa na lokalni nivo, regionalni (državni) nivo, čezmejni ali 
globalni nivo.  
 
Glede na upravljanje z vplivi na okolje je raven upravljanja vplivov na okolje: 
 
- strateška (postopek CPVO ukrepov NEP),  
- prostorsko načrtovalna oziroma lokacijska (postopek CPVO prostorskega načrta za umestitev 
ukrepa NEP v prostor),  
- projektna oziroma tehnološka (presoja vplivov na okolje za poseg v okolje). 
 
Vplivi na okolje so razvrščeni na pozitivne ali negativne in ugotovitev vsakega vpliva spremlja kratko 
pojasnilo oziroma komentar na naveden pomen vpliva.  
 
Pristop k CPVO temelji na ugotavljanju vplivov na okolje, raven natančnosti ocenjevanja vplivov pa je 
sorazmerna podatkom, ki so na razpolago pri opisu posameznega ukrepa NEP. Opredelitev vplivov 
na okolje v postopku CPVO ter ocenjevanje njihovih posledic na okolje nista tako podrobno 
izvedena, kot je opis in ocena vplivov na okolje pri projektni presoji vplivov na okolje. Opisi vseh 
možnih vplivov na okolje, ki so navedeni v Prilogah Okoljskega poročila, se uporabljajo tudi kot 
usmeritve pri nadaljnjem ocenjevanju vplivov na okolje v okviru prostorskega načrtovanja oziroma 
projektne izvedbe posameznega ukrepa NEP. 
 
V Prilogah Okoljskega poročila (priloga 4) so v opisih možnih vplivov na okolje navedene tudi ravni, 
kjer je treba navedene možne vplive na okolje podrobneje opredeliti in za njih načrtovati tudi ukrepe, 
s katerimi se škodljivim vplivom izognemo, jih omilimo ali zmanjšamo. Vplivi na okolje, ki so 
navedeni v Prilogah Okoljskega poročila kot vplivi strateškega pomena, so tudi ocenjeni v tem 
Okoljskem poročilu.  
 

3.4 Podatki o izhodiščnem stanju okolja 

Za presojo vplivov na okolje predlaganih ukrepov NEP je bil izdelan pregled vseh razpoložljivih 
informacij za opredelitev stanja okolja (obstoječega in bodočega (podrobnejši opis v poglavju 6). 
Podatki so pridobljeni predvsem iz evidenc informacijskega sistema okolja ter evidenc in drugih baz, 
vzpostavljenih pri državnih organih, ki se nanašajo na kulturno dediščino in varstvo krajine. 
 
Razpoložljive informacije za opredelitev stanja okolja so bile pregledane glede na strateški pomen 
možnih vplivov na okolje tako, da so izločene tiste informacije o občutljivosti okolja, ki jih je treba 
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upoštevati v postopku CPVO prostorskega načrta ali v postopku PVO za ukrepe NEP, ki so gradnja 
objektov. 
 

3.5 Opredelitev scenarijev energetskega razvoja 

Scenariji energetskega razvoja (alternative NEP) ter razvrstitev ukrepov v okviru posameznega 
podprograma NEP v obdobju njegovega izvajanja so opredeljeni v NEP. Opredelitev ukrepov je 
povzeta v tabele 7 Poročila o določitvi obsega celovite presoje vplivov na okolje za NEP za obdobje 
2010-2030, v zvezi s stopnjo natančnosti presoje vplivov na okolje pa so ukrepi opisani v 10 poglavju  
tega Okoljskega poročila. 
 

3.6 Opredelitev okoljskih ciljev 

Okoljski cilji so bili izbrani in pripravljeni za presojo vplivov na okolje alternativnih možnosti 
energetskega razvoja, določenih za ukrepe NEP (glej poglavje 6). Ti okoljski cilji so bili opredeljeni z 
upoštevanjem okoljskih predpisov, Direktiv EU in mednarodnih pogodb ter ob trenutnem 
razumevanju ključnih okoljskih vprašanj. Nekateri od okoljskih ciljev imajo opredeljene tudi posebne 
podcilje. V skladu s temi okoljskimi cilji in podcilji so bili opredeljeni tudi kazalniki za preverjanje 
skladnosti in merjenje učinkovitosti vsakega od ukrepov NEP. 
 

3.7 Metodologija ocenjevanja 

Načrtovanje ukrepov NEP in ocenjevanje je potekalo interaktivno, kar je vključevalo posvetovanje z 
organi, predstavniki energetske dejavnosti energije in drugimi zainteresiranimi deležniki. 
 
Postopek CPVO poteka v več fazah, v katerem štejejo ukrepi za doseganje ciljev podnebno 
energetskega zakonodajnega svežnja EU do leta 2020 za prednostne ukrepe, sprejemljivost za okolje 
ukrepov, ki se izvajajo po letu 2020, pa se presoja šele potem, ko izvedba ukrepov do leta 2020 ne 
zagotavlja doseganje energetsko-podnebnih ciljev NEP v o bdobju 2020-2030. Z diagramom slike 4 je 
shematsko prikazan interaktivni postopek presoje vplivov na okolje in načrtovanja ukrepov NEP. 
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Slika 4: Postopek presoje vplivov na okolje in načrtovanja ukrepov NEP 
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3.7.1 Ocenjevanje ukrepov NEP 

Predlog ukrepov je bil v osnutku predloga NEP določen glede na tehnično izvedljivost in 
gospodarsko upravičenost ukrepov z namenom, da so izpolnjene zahteve po doseganju energetskih 
ciljev do leta 2020. Vsak od predlaganih ukrepov iz osnutka predloga NEP je bil presojan glede na 
okoljske cilje ob upoštevanju razpoložljivih informacij o stanju okolja in njegove občutljivosti na 
območju izvajanja ukrepov. Ukrepi NEP in pomembni vplivi ukrepov so v prilogi 5. 
 
Za večino informacij o stanju okolja so znani kartografski podatki, tako da je bilo možno s 
prekrivanjem območij izvajanja ukrepov z območji občutljivega stanja okolja oceniti škodljive vplive 
na okolje, tako glede na obseg vpliva kot verjetnost nastanka škodljivih vplivov.  
 
V vseh primerih je bila ocenjena kakovost razpoložljivih informacij o stanju okolja, pri ocenjevanju 
vplivov na okolje pa je bil uporabljeno načelo previdnosti. Poleg ocene vplivov na okolje so za 
posamezni ukrep opredeljene tudi zahteve po dodatnih raziskavah, ki so potrebne za prostorsko 
načrtovalsko raven upravljanja z vplivi na okolje (postopek CPVO prostorskega načrta za umestitev 
ukrepa NEP v prostor). 
 
Območja s potencialom za energetski razvoj v dolgoročnem obdobju (po letu 2030) v tem Okoljskem 
poročilu niso opredeljena. Upravičeno je pričakovati, da bo že v obdobju 2010–2030 prišlo do 
pomembnih tehničnih sprememb na področju energetike, katerih vplivov na okolje trenutno ni 
mogoče predvideti niti ocenjevati. 

3.7.2 Ocenjevanje kumulativnih vplivov na okolje 

Kumulativni vplivi na okolje so v tem Okoljskem poročilu opredeljeni kot: 
- kumulativno vplivanje na okolje, to je kombinacija vplivov na okolje, ki jih povzroča enako ali 

podobno izvajanje ukrepov NEP na istem območju, kot je na primer kumulativen vpliv na okolje 
več vetrnih elektrarn na polju vetrnih elektrarn in 

- vzajemno vplivanje na okolje, to je kombinacija vplivov na okolje, ki jih povzroča izvedba ukrepa 
NEP in izvajanje ukrepov drugih dejavnosti, kot je na primer kumulativen vpliv na vodno okolje 
zaradi rabe vode v hidroelektrarnah in rabo vode v kmetijski proizvodnji. 

 
Kumulativni vplivi na okolje so bili presojani glede na doseganje okoljskih ciljev. Nekateri kumulativni 
vplivi na okolje so bili razpoznani kot sinergijski vplivi na okolje, to je, da različni vplivi na okolje 
lahko nastanejo kot posledica kombinacije posameznih vplivov na okolje. 
 
Ker predlog NEP nima informacij o razvoju drugih dejavnosti na območjih, kjer bi lahko nastal 
kumulativen vpliv na okolje, so na podlagi načela previdnosti pri ocenjevanju kumulativnih vplivov na 
okolje upoštevane možnosti sočasnega izvajanja drugih dejavnosti in ukrepov NEP. V tem smislu so 
za posamezne ukrepe NEP podane tudi usmeritve za nadaljnjo presojanje vplivov na okolje. 
 
Pri presoji so upoštevane evropske smernice (Guidance documents). Pri ugotavljanju kumulativnosti 
so upoštevani sprejeti programi na državni ravni, kumulativnost s plani in posegi pa se bo presojala na 
hierarhično nižjih nivojih planiranja. 

3.7.3 Ocenjevanje scenarijev (alternativ) NEP 

3.7.3.1 Opredelitev scenarijev (alternativ) NEP 

Predhodna analiza - Dolgoročne energetske bilance 2006-2026 je pokazala, da do sedaj sprejeti ukrepi 
energetske politike in ukrepi, ki so bili takrat v pripravi, nikakor ne bodo zadostovali za izpolnitev cilja 
25 % deleža obnovljivih virov v končni rabi energije, ki ga je sprejela Slovenija v okviru podnebno 
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energetskega paketa (Direktiva 2009/28/ES). Predlog NEP to vrzel izpolnjuje in za dosego ciljev 
načrtuje dodatne izvedbene mehanizme za spodbujanje učinkovite rabe in obnovljivih virov energije.  
 
Razvojni scenariji energetike temeljijo na naslednjih izhodiščih:  

• razvojnih izzivih, s katerimi se slovenska energetika sooča, vključno z analizo zunanjih 
okoliščin: mednarodnih tržišč (cene energije, zanesljivosti dobav, cene emisijskih kuponov), 
gospodarske dejavnosti v Sloveniji (dodana vrednost in fizični proizvod, razvoj energetsko 
intenzivnih panog) in globalnega tehnološkega razvoja ter prometne politike;   

• alternativnih strateških usmeritvah energetike, vpetih v širšo razvojno politiko države, 
mednarodne obveznosti Slovenije, energetsko politiko v EU - sprejetih in v pripravi; 

• stanju energetike, projektov v izvajanju in alternativah, na podlagi projektov v pripravi ter 
analizah možnosti za projekte na področjih rabe in oskrbe z energijo;  pri tem se opiramo na 
analize tehničnih, ekonomskih, okoljsko sprejemljivih in dosegljivih možnosti ter povečanja 
dosegljivega potenciala z instrumenti energetske politike predlaganimi v NEP;   

• analizi odziva akterjev v energetiki na zunanje dejavnike in ukrepe energetske politike v 
različnih scenarijih; 

• kvantitativni oceni učinkov navedenih dejavnikov glede na zastavljene cilje. 
 
NEP bo v celoti integriral že sprejete ukrepe predhodnih in novih dokumetov:  

• Nacionalni akcijski načrt za energetsko učinkovitost za obdobje 2008–2016 (AN URE)2;  
• Operativni program zmanjšanja emisij toplogrednih plinov do leta 2012 (OP TGP-1)3; 
• Operativni program razvoja okoljske in prometne infrastrukture 2007–2013 (OP ROPI)4; 
• Akcijski načrt za zeleno javno naročanje za obdobje 2009-2012; 
• Akcijski načrta za obnovljive vire energije 2010-2020; 
• ter druge že sprejete ukrepe na področju energetike, ki jih opredeljujejo v EZ, ZVO, ZGO ter 

s tem povezani podzakonski akti. 
 
NEP tudi privzema vrsto ukrepov, za katere je že bila izvedena celovita presoja vplivov na okolje, ali 
je presoja v teku in načrtuje podporno okolje za njihovo izvedbo. 
 
V okviru strokovnih podlag za NEP je analiziranih in presojanih vrsta možnosti za strategijo razvoja 
energetike v Sloveniji do leta 2030. Glede na zastavljene cilje je bilo pripravljenih in uvrščenih v 
podrobno analizo šest scenarijev (ali šest alternativ; v nadaljnem besedilu: scenarij) za strategijo NEP, 
vseh šest scenarijev je pripravljenih za celovito presojo vplivov na okolje.  
 
Analizirana sta bila dva scenarija (za strategijo/ukrepe) energetske politike na področju t.i. trajnostne 
energetske politike: pri spodbujanja učinkovite rabe energije v vseh sektorjih vključno z novimi viri 
energije v prometu, rabe obnovljivih virov energije, soproizvodnje toplote in električne energije ter 
lokalne oskrbe z energijo. Scenarija za strategijo energetske politike na področjih URE in OVE sta 
poimenovana: 

• »referenčna strategija« – nujni ukrepi za izpolnjevanje obveznosti; 
• »intenzivna strategija« – podporno okolje za izvedbo vseh donosnih projektov učinkovite rabe 

energije, ki zagotavlja  večje ekonomske učinke in prednosti v tehnološki tekmi na področju 
zelenih energetskih tehnologij. 

 

                                                 
 
2  http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/dokumenti/akcijski_nacrt_energetska_ucinkovitost.pdf 
3 
http://www.mop.gov.si/fileadmin/mop.gov.si/pageuploads/zakonodaja/okolje/varstvo_okolja/operativni_programi/op_toplogredni_plini2012_1.pdf 
4  http://www.svlr.gov.si/fileadmin/svlsrp.gov.si/pageuploads/KOHEZIJA/OP_ROPI_SLO_05.12.2006.pdf 
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Za primerjavo je ocenjen tudi scenarij brez dodatnih ukrepov URE in OVE, ki pa za nadaljnje 
odločanje ni primeren, saj ne izpolni obveznosti podnebno energetskega svežnja. 
 
Referenčna strategija predpostavlja nadaljevanje sedanjih ukrepov in okrepitev njihovega izvajanja s 
ciljem izpolnjevanja zahtev EU, intenzivna strategija pa predpostavlja bolj aktivno politiko Slovenije 
na področju učinkovite rabe energije in obnovljivih virov energije za pospešitev prehoda v 
nizkoogljično družbo, kar pomeni, da Slovenija v intenzivnem scenariju presega zahteve, za katere se 
je obvezala v okviru EU. Strategiji se razlikujeta predvsem pri učinkih v obdobju od leta 2020 do leta 
2030. Analiza kaže na prednosti intenzivnega spodbujanja učinkovite rabe energije in obnovljivih 
virov energije tako z energetskega kot tudi z okoljskega in ekonomskega stališča. Še večji doprinos k 
izboljšanju konkurenčnosti gospodarstva s spodbujanem izvedbe ukrepov učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije bo dosežen, če bo področje spodbujanja učinkovite rabe energije in 
obnovljivih virov energije uvrščeno med prednostna področja razvojne strategije države. 

 
Zunanje okoliščine - dodana vrednost in fizični proizvod sta podana v obliki srednje vrednosti 
(največja verjetnost) ter možnega razpona, prometna politika pa je podana v obliki dveh scenarijev, in 
sicer trajnostne prometne politike ter ne trajnostne prometne politike. Prometna politika Slovenije bo 
vplivala na obseg prometnega dela in izbiro načinov transporta, medtem ko bodo slovenska in 
evropske politike (prometna politika idr., nadaljnje širitve EU, evropski trg blaga, obdavčenje 
energentov) vplivale na obseg tranzita preko Slovenije in nakup pogonskih goriv v Sloveniji ter s tem 
povezano končno rabo energije. Prometna politika bo znatno vplivala na izpolnjevanje ciljev države iz 
podnebno energetskega paketa do leta 2020: ciljev države na področju zmanjševanja emisij TGP 
(Odločba št. 406/2009/ES), delež obnovljivih  virov energije (Direktiva 2009/28/ES) ter učinkovite 
rabe energije (COM (2010)2020). Ostali zunanji dejavniki so predstavljeni samo z enim scenarijem, 
projekcije mednarodnih cen temeljijo na mednarodnih analizah (IEA, World Energy Outlook 2009 
idr.).  
 
Učinki energetskih scenarijev so bili preverjeni z analizo občutljivosti  na gibanja v prometu, zlasti 
izpolnjevanje mednarodnih obveznosti za TGP in NOX

5. 
 

Obravnavani in ocenjeni so trije scenariji oskrbe z električno energijo za NEP: 
• osnovni scenarij – izvedba investicij v termoenergetske objekte v teku in skladno z 

načrtovanjem na podlagi najnižjih stroškov proizvodnje, podaljšanje življenjske dobe 
obstoječe JE, pospešitev izgradnje načrtovanih HE, modernizacija SPTE; 

• scenarij JEK 2 (nadgradnja osnovnega scenarija) – zagotoviti dolgoročno izkoriščanje jedrske 
energije v Sloveniji, podaljšanje življenjske dobe obstoječe JE in izgradnja nove JE ob lokaciji 
obstoječe, zagotoviti vzporedno obratovanje obstoječe JE in nove JE v daljšem časovnem 
obdobju, izgradnja ter začetek obratovanja med letoma 2022 in 2030; 

• scenarij z zemeljskim plinom (nadgradnja osnovnega scenarija) –  zagotoviti večjo 
diverzifikacijo virov od sedanje pri oskrbi z električno energijo s četrtim energentom, izgradnja 
dveh plinsko parnih elektrarn do leta 2030. 

 
Prvotno ocenjeni scenariji za NEP niso preverjali strateških vidikov investicij v teku. Zaradi dilem 
javnosti, povezanih z investicijo v šesti blok TEŠ v izvajanju, sta bila analizirana še dva dodatna 

                                                 
 
5 Le nekateri ukrepi, ki vplivajo na rabo energije v prometu, so predmet energetske politike (to so zlasti ukrepi za 
spodbujanje učinkovitosti vozil, vožnje in zamenjave energenta), preostali ukrepi, ki bistveno vplivajo na obseg 
prometnega dela in/ali izbiro načina prevoza in s tem na rabo energije, so predmet prometne, davčne, prostorske ali 
drugih politik, torej celostne trajnostne prometne politike.  Ker bodo ukrepi teh politik ključni za izpolnjevanje energetskih 
ciljev Slovenije iz podnebno energetskega svežnja, je bilo v analizi občutljivosti preverjeno izpolnjevanje ciljev v primeru, 
da ustrezni ukrepi celostne trajnostne prometne politike, ki so zunaj energetske politike,  ne bi bili sprejeti ( izvedli bi se le 
ukrepi energetske politike za učinkovito rabo energije in uvajanje novih energentov v promet, ne pa tudi ukrepi prometne 
politike). 
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scenarija oskrbe z električno energijo, ki omogočata oceno strateških vidikov razvoja energetike ob 
prekinitvi te investicije6. Druge investicije v izvajanju in že sprejeti ukrepi v analizi niso bili preverjeni. 
Dodatna scenarija predpostavljata zapiranje PV leta 2027 ter prenovo in okoljsko sanacijo blokov 4 in 
5 v TEŠ. Izhodišče scenarijev ostaja ohranjanje primerljive ravni proizvodnje električne energije v 
državi kot v osnovnem scenariju, ohranjanje vseh funkcij elektroenergetskega sistema v državi 
vključno s sistemskimi storitvami in ohranjanje ravni diverzficiranosti virov pri oskrbi z električno 
energijo ter osvetli posledice zmanjšanja proizvodnje električne energije iz domačega premoga. 
Dodatna scenarija ocenjujemo z upoštevanjem intenzivnega razvoja rabe in razpršene proizvodnje 
električne energije. Različica z referenčno strategijo spodbujanja učinkovite rabe in lokalne oskrbe ni 
bila analizirana. Dodatna scenarija sta: 

• dodatni jedrski scenarij (DOD_JE) brez bloka 6 v TE6 upošteva izgradnjo plinsko parne 
elektrarne moči 400 MW in JE moči 1000 MW;  

• dodatni plinski scenarij (DOD_PLIN) brez bloka 6 v TEŠ upošteva izgradnjo dveh PPE 
skupne moči 800 MW. 

Možnost JEK 2 moči 1600 MW je obravnavana kot podrazličica obeh jedrskih scenarijev (JE_INT in 
DOD_JE). 

Za ostala področja energetike: prenos električne energije in prenos zemeljskega plina je bil za NEP 
podrobno ocenjen enoten scenarij razvoja, vendar pa so znotraj podsektorjev opredeljeni prednostni 
ukrepi. V okviru horizontalnih ukrepov NEP so z razvojem energetike povezane zlasti naslednje 
politike davčna, stanovanjska politika, prostorsko načrtovanje, izobraževanje in usposabljanje, 
raziskave in razvoj ter splošna razvojna politika države, ki so dimenzionirani tako, da podpirajo ukrepe 
trajnostne rabe in lokalne oskrbe z energijo ter oskrbe z energijo v vseh sektorjih in bistveno vplivajo 
na učinke NEP. 
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Slika 5: Kombinacija scenarijev NEP 

 

                                                 
 
6 Analiza se omejuje na oceno strateških vidikov razvoja energetike vrez TEŠ6 in ni dovolj podrobna za presojo posledic 
prekinitve investicij s stališča podjetja ali projekta. 
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Na sliki 5 so z okvirji v obliki pokončnih pravokotnikov označeni posamezni scenariji, znotraj katerih 
so podprogrami NEP združeni v tri skupine, in sicer v skupino podprogramov NEP odnosno 
ukrepov znotraj njih, ki se nanašajo na: 
 
- prometno politiko, 
- ukrepe URE in OVE, 
- proizvodnjo električne energije v velikih elektrarnah. 
 
Scenariji, ki glede ukrepov URE in OVE ter rabo energijie v prometu zadostijo ciljem podnebno 
energetskega zakonodajnega svežnja EU, so v nadaljnjem besedilu tega Okoljskega poročila označeni 
s končnico »_REF«, scenariji z bolj intenzivnimi ukrepi URE in OVE ter trajnostno prometno 
politiko pa z »_INT«.  
 
Scenarij, v katerem je predvidena obnova obstoječih velikih elektrarn, ima v oznaki začetnico 
»OSN_«, scenarij, ki predvideva gradnjo nove JE, ima v oznaki začetnico »JE_« in scenarij, v katerem 
je predvidena gradnja nove plinsko-parne elektrarne, »PLIN_«. 
    
Pomen oznak scenarijev NEP, ki so uporabljeni v primerjalni analizi vplivov na okolje, je podrobneje 
razviden v spodnji tabeli. 
 

Ime scenarija NEP Oznaka 
Osnovni scenarij / Referenčna strategija OSN_REF 

Jedrski scenarij / Referenčna strategija JE_REF 

Plinski scenarij / Referenčna strategija PLIN REF 

Osnovni scenarij / Intenzivna strategija OSN_INT 

Jedrski scenarij / Intenzivna strategija JE_INT 

Plinski scenarij / Intenzivna strategija PLIN_INT 

Dodatni jedrski scenarij/Intenzivna strategija DOD_JE 

Dodatni plinski scenarij/Intenzivna strategija DOD_PLIN 

 

3.7.3.2 Način vrednotenja vplivov na okolje posameznih scenarijev  

Posamezni scenarij NEP sestavljajo podprogrami, te pa sestavljajo ukrepi. Ocenjevanje vplivov na 
okolje podprogramov NEP oziroma znotraj njih ukrepov, ki je podrobneje opisano v 5. poglavju tega 
Okoljskega poročila, temelji na oceni pomembnosti vpliva na okolje glede na posamezne vidike 
vplivov na okolje, in sicer naravne vire, zrak, vode, naravo, kulturno dediščino, podnebne dejavnike, 
krajino, zdravje in materialna sredstva.  
 
V poglavju 5 opisan način ocenjevanja vplivov na okolje podprogramov NEP oziroma ukrepov 
znotraj njih pa ni ustrezen za medsebojno primerjavo ocen o okoljski sprejemljivosti scenarijev NEP 
glede na celoten vpliv na okolje. Posamezni scenarij NEP namreč sestavljajo podprogrami oziroma 
znotraj njih ukrepi, za katere se po tem načinu ocenjevanja sicer izdelajo ocene vplivov na okolje za 
vsak vidik posebej, ocena celotnega vpliva scenarija NEP na okolje pa ni možna, ker ta način 
ocenjevanja ne vsebuje medsebojnega vrednotenja teh vidikov. 
 
Zato je za vrednotenje vplivov na okolje posameznih scenarijev NEP uporabljena večparametrična 
metoda vrednotenja vplivov na okolje, ki jih povzroča posamezni scenarij NEP, pri čemer je: 
 
- za sedem parametrov, s katerimi so opisani vplivi na naravne vire (gozd in tla), vode, naravo, 

kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine, uporabljena za vrednotenje razvrstitev 
vpliva glede na njegov pomen v enega od 16 razredov, 
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- za tri parametre, s katerimi so opisani vplivi na okolje zaradi nastajanja odpadkov, emisije 
onesnaževal v zunanji zrak in emisije TGP, pa je uporabljeno denarno vrednotenje teh vplivov, ki 
je ocenjeno na podlagi mejnih zunanjih okoljskih stroškov, ki jih povzroča nastajanje odpadkov 
(naravni viri), emisija onesnaževal v zrak in emisija TGP. 

 
Izbrano vrednotenje vplivov na okolje posameznih scenarijev NEP nadgrajuje ocenjevanje vplivov na 
okolje, ki je uporabljeno za ocenjevanje okoljske sprejemljivosti posameznih  podprogramov in 
njihovih ukrepov, in je opisano v 5. poglavju tega Okoljskega poročila. 

3.7.3.2.1 Opis razvrščanja vplivov na okolje v razrede 

 
Razvrščanje vplivov na okolje glede na njihov pomen v 16 razredov z vidika vplivov na naravne vire 
(gozd, tla), vode, naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine je ocenjevanje 
vplivov na okolje za namene medsebojne primerjave scenarijev NEP in šteje glede na ocenjevanje 
podprogramov NEP in njihovih ukrepov, opisano v 5. poglavju tega Okoljskega poročila, za dodatno 
ocenjevanje sprejemljivih vplivov na okolje. 
 
Z dodatnim ocenjevanjem vplivov na okolje se vplivi podprogramov in njihovih ukrepov, ki 
sestavljajo posamezni scenarij NEP, vrednotijo glede na spremembo kakovosti v okolju (značaj in 
stopnjo spremembe) ter glede na obseg sprememb v okolju, ki so posledica teh vplivov. Način 
dodatnega ocenjevanja vplivov na okolje je prikazan v spodnji tabeli. 
 
Tabela 3: Dodatno ocenjevanje vplivov na okolje 

Vpliv na okolje 
(večji kot je produkt ocen, večji je negativen (pozitiven) vpliv) 
 

Obseg negativne (pozitivne) spremembe 
majhen, 
prostorsko 
omejen, 
točkoven, 
lokalen 

zmeren, odraža 
se v širšem 
prostoru, v 
koridorju, na 
ravni regije 

velik, odraža se 
v celotnem 
prostoru, 
pogosto, na 
ravni države 

1 2 3 
Značaj in 
stopnja 
spremembe 
stanja 
okolja 

izrazito pozitivna sprememba +2 2 4 6 
pozitivna sprememba +1 1 2 3 
ni spremembe v okolju ali je zanemarljiva 0 0 0 0 
negativna sprememba – majhna -1 -1 -2 -3 
negativna sprememba – zmerna -2 -2 -4 -6 
negativna sprememba – huda -3 -3 -6 -9 

 
 
Vpliv na okolje posameznega podprograma oziroma ukrepa se razvrsti v razrede od »-9« do »+6« 
glede na produkt ocene po »značaju in stopnji spremembe stanja okolja« in ocene po »obsegu 
negativne (pozitivne) spremembe«. 
 
Scenarije NEP se za posamezni vidik vplivov na okolje medsebojno primerja glede na vsoto ocen 
razvrščanja vplivov na okolje v razrede tako po vseh ocenjenih podprogramih oziroma ukrepih na 
podlagi naslednje enačbe:  
 

∑
=

=

=
Ii

i
jiobjiznscenarij ccC

1
,,,, *  

kjer je: 
 
Cscenarij ocena vplivov na okolje posameznega scenarija, 
c zn,i,j    ocena po značaju in stopnji spremembe stanja okolja, 
c ob,i,j    ocena po obsegu negativne (pozitivne) spremembe,  
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i, I       število ocenjenih podprogramov oziroma ukrepov znotraj posameznega scenarija, 
j           zaporedna številka vidika vplivov na okolje, za katerega velja ocena vplivov. 
 

3.7.3.2.2 Opis denarnega vrednotenja vplivov na okolje 

 
Pri denarnem vrednotenju vplivov na okolje z vidika nastajanja odpadkov, zraka in podnebnih 
dejavnikov so: 
 
- za denarno vrednotenje vplivov na okolje z vidika zraka in podnebnih dejavnikov uporabljene za 
enoto okoljske škode vrednosti v EU že uveljavljenih zunanjih okoljskih stroškov, ocenjenih na 
podlagi metod za določitev mejnih družbenih stroškov zaradi posledic vplivov emisije TGP na 
podnebne dejavnike iz poročila »The Impacts and Costs of Climate Change«7 in za emisijo 
onesnaževal vrednosti zunanjih okoljskih stroškov, ki jih je leta 2005 opredelila Komisija za 
posamezno državo EU258, 
- za denarno vrednotenje vplivov na okolje z vidika nastajanja odpadkov uporabljene za enoto 
okoljske škode vrednosti v EU že uveljavljenih okoljskih stroškov zaradi odlaganja odpadkov, 
- za ocenjevanje posledic vplivov na okolje z vidika nastajanja odpadkov, zraka in podnebnih 
dejavnikov za posamezno onesnaževalo enote škode v določenem razponu in je upoštevan kot 
pomemben dejavnik tudi čas, v katerem nastane škoda okolju. Podobno, kot velja za diskontirane 
vrednosti finančnih stroškov, je upoštevana časovna odvisnost zunanjih stroškov okolja, ki jih 
povzročajo nastajanje odpadkov, emisija onesnaževal in emisija TGP.  
 
Diskontirana vrednost okoljskih stroškov kot posledice vplivov na okolje z vidika naravnih virov 
(nastajanje odpadkov), zraka in podnebnih dejavnikov je enaka: 
 

ji

Ni
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j

iext
odpadkijj
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kjer je: 
 
Cext, j diskontirana vrednost okoljskih stroškov v letu j, izražena v evrih, 
r  diskontna stopnja (običajno je prevzeta vrednost 3,5%), 
Cext,odpadki  mejni okoljski stroški zaradi posledic vplivov nastajanja odpadkov (filtrski pepel in 
žlindra) na okolje, izražena v evrih/ t nastalih odpadkov, 
M j,odpadki  količina nastalih odpadkov v letu j, 
cext,i   mejni okoljski stroški zaradi posledic vplivov na okolje zaradi emisije 1 t i-te snovi v zrak, 
izražena v evrih/ t emisije snovi, 
i   i-ta snov: CO2, NH3, SO2, NOx, PM2,5, NMVOC in radioaktivne snovi, 
M j,j      količina emisije i-te snovi v letu j in 
j           leto, za katerega se izračuna diskontirana vrednost okoljskih stroškov. 
 
Višina celotnih okoljskih zunanjih stroškov zaradi posledic vplivov na okolje z vidika zraka in 
podnebnih dejavnikov se za posamezni scenarij NEP izračuna na podlagi naslednje enačbe: 
 

                                                 
 
7 The Impacts and Costs of Climate Change; Final Report  September 2005, AEA Technology Environment in Stockholm 
Environment Institute, Oxford; Commissioned by European Commission DG Environment Prepared as task 1 of the 
project  ‘Modelling support for Future Actions – Benefits and Cost of Climate Change Policies and Measures’; 
8 Clean Air for Europe (CAFE) Programme: Damages per tonne emission of PM2.5, NH3, SO2, NOx and VOCs from 
each EU25 Member State (excluding Cyprus) and surrounding seas. 
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∑=
2030

2010
, jextext cC

 
kjer je: 
Cext       neto sedanja vrednost celotnih okoljskih zunanjih stroškov zaradi posledic vplivov na okolje z 
vidika zraka in podnebnih dejavnikov zaradi izvajanja scenarija NEP v obdobju 2010-2030. 
 
Upoštevanje diskontne stopnje v izračunu celotnih okoljskih zunanjih stroškov ima pomen, če je v 
posameznih scenarijih NEP izvajanje podprogramov na različen način časovno razporejeno v 
obdobju izvajanja ukrepov 2010-2030. Ker časovna razporeditev ukrepov v primeru obravnavanih 
scenarijev NEP ni ključnega pomena za vrednotenje scenarijev, za medsebojno primerjavo scenarijev 
NEP niso uporabljene diskontirane vrednosti, ampak tekoče vrednosti okoljskih zunanjih stroškov.  
 
Okoljske koristi izvajanja posameznega scenarija NEP je treba uporabiti pri vrednotenju ekonomske 
učinkovitosti scenarijev NEP. V primeru ugotavljanja ekonomske učinkovitosti vlaganj v izvajanje 
ukrepov posameznega scenarija NEP je treba neto sedanjo vrednost okoljskih koristi scenarija prišteti 
neto sedanji vrednosti gospodarskih koristi obravnavanega scenarija NEP, vendar je pri tem treba 
upoštevati, da so nekateri okoljski stroški že internalizirani (stroški vplivov na podnebne dejavnike 
zaradi neposredne emisije TGP in stroški zaradi nastajanja odpadkov).  
 
Mejni okoljski stroški zaradi onesnaževanja zunanjega zraka 
 
Mejni okoljski stroški Cext,i  so za posamezno snov navedeni v spodnji tabeli. Mejni  okoljski stroški 
pri izpustih CO2 so enaki za vse države EU (19 evrov/t CO2 – nižja ocena in 80 evrov/t CO2 – višja 
ocena), medtem ko so mejni okoljski stroški za emisije onesnaževal specifični za vsako državo EU.  
 
Mejni okoljski stroški zaradi emisije TGP vključujejo vse oblike predvidene družbene škode, ki nastaja 
oziroma bo nastala zaradi vplivov te emisije na podnebne dejavnike, vključno s škodljivimi vplivi na 
naravo. Vrednotenje vplivov na podnebne dejavnike je sicer globalno, vendar je družbena škoda, kot 
posledica teh vplivov, odvisna od družbenega premoženja na območju, za katerega se vrednoti škodo. 
Za države članice EU se upošteva, da je za namen vrednotenja mejnih okoljskih stroškov zaradi 
emisije TGP območje celotne EU27 enovito. 
      
Mejni okoljski stroški za onesnaževala so izračunani za vsako državo članico EU posebej in vsebujejo 
zunanje okoljske stroške zaradi vplivov na zdravje ljudi zaradi nastajanja PM2,5 in prizemnega ozona 
ter stroške zaradi vplivov na rastline zaradi nastajanja prizemnega ozona. Izračun mejnih okoljskih 
stroškov je ocenjen za vsako državo članico EU posebej, ker metoda izračuna mejnih okoljskih 
stroškov upošteva tako pot in način vplivanja kot učinek na sprejemniku, in sicer metoda temelji na 
analizi: 
- emisije onesnaževal, 
- disperzije onesnaževal, 
- izpostavljenosti prebivalstva, ekosistemov in materialnih dobrin, 
- količinskemu vrednotenju vplivov in 
- vrednotenju posledic vplivov. 
 
Tabela 4: Mejni okoljski stroški za emisijo TGP in onesnaževal za Slovenijo za leto 2010 
Vrsta snovi Nizka cena (€/t) Visoka cena (€/t) 
CO2 ekv. 19 80 
NH3 13.000 37.000 
SO2 5.600 16.000 
NOx 6.700 18.000 
PM2,5 22.000 64.000 
NMVOC 1.400 4.400 
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Mejni okoljski stroški so izraženi v evrih-2005, pri mejnih okoljskih stroških za onesnaževala pa je 
upoštevano tudi nastajanje sekundarnih delcev PM2,5 zaradi kemijskih procesov v zraku, katerim so 
izpostavljeni SO2, NH3 in NOx. 
 
Mejni okoljski stroški zaradi emisije TGP se pri vrednotenju vplivov na okolje z vidika podnebnih 
dejavnikov upoštevani tudi pri obratovanju JE, hidroelektrarn in vetrnih elektrarn. Ti mejni okoljski 
stroški so ocenjeni na podlagi ocenjenih podatkov o emisiji TGP, ki nastajajo v celotni življenjski dobi 
JE, hidroelektrarn in vetrnih elektrarn (LCA), pri JE pa vključujejo tudi emisijo TGP, ki nastaja pri 
proizvodnji goriva. Mejni okoljski stroški za emisijo TGP, ki nastajajo zaradi proizvodnje električne 
energije v JE in elektrarnah na obnovljive vire energije so ocenjeni na 25 do 100 g CO2 ekv/kWhe 
proizvedene električne energije oziroma od 0,06 do 0,25 cent €/kWhe

9. 
   
Ocenjuje se, da so v letu 2007 v Sloveniji mejni okoljski stroški proizvodnje elektrike iz premoga 
zaradi emisije snovi v zrak znašali od 4,6 do 16,2 cent €/kWhe, zunanji okoljski stroški proizvodnje iz 
tekočih goriv (kurilno olje, mazut, utekočinjen naftni plin) pa od 3,9 do 13,4 cent €/kWhe. Pri 
proizvodnji električne energije iz zemeljskega plina so zunanji okoljski stroški ocenjeni na 2,9 do 10,4 
cent €/kWhe

10
. Emisija TGP iz drugih stopenj življenjske dobe elektrarne na fosilna goriva, kot je 

emisija TGP iz dimnika, je ocenjena na 100 g CO2 ekv/kWhe tako, da so pripadajoči mejni okoljski 
stroški ocenjeni na 0,25 cent €/kWhe. 
 
Za primerjavo scenarijev NEP za Slovenijo izračunani mejni okoljski stroški proizvodnje elektrike 
niso najprimernejši. Ker se s scenariji NEP primerja različne tehnike proizvodnje elektrike (ob 
uporabi različnih goriv), so za primerjavo scenarijev izbrani okoljski stroški proizvodnje elektrike, ki 
jih navaja za različne tehnike in rabe goriv Evropska agencija za okolje11, in sicer za proizvodnjo 
elektrike iz premoga od 8 do 26, iz tekočih fosilnih goriv od 7 do 22 in iz zemeljskega plina od 2 do 5 
cent €/kWhe. Ti okoljski stroški vsebujejo tudi škodo zaradi emisije toplogrednih plinov. Če se tem 
vrednostim odštejejo okoljski stroški zaradi povprečne emisije toplogrednih plinov pri proizvodnji 
elektrike (0,6 kg CO2 ekv/kWhe ), ki znašajo okoli 1,5 cent €/kWhe pri 25 EUR/t CO2 ekv, so stroški 
proizvodnje elektrike zaradi emisije SO2, NOx in VOC pri rabi premoga od 7 do 25, pri tekočih 
fosilnih gorivih od 6 do 21 in pri zemeljskem plinu od 1 do 4 cent €/kWhe. 
 
Ob upoštevanju emisije TGP v celotni življenjski dobi so mejni okoljski stroški pri jedrski energiji 0,1 
cent €/kWhe (40 g CO2 ekv/kWhe), pri obnovljivih virih energije pa od 0,06 (vetrna elektrarna) do 
0,25 cent €/kWhe (sončna elektrarna). Zunanji okoljski stroški proizvedene električne energije so 
ocenjeni za hidroelektrarne na 0,19 cent €/kWhe (75 g CO2 ekv/kWhe) in za malo hidroelektrarno na 
0,25 cent €/kWhe (100 g CO2 ekv/kWhe). 
 
Mejni okoljski stroški zaradi tveganja izpostavljenosti prebivalstva sevanju 
 
Višina mejnih okoljskih stroškov proizvodnje električne energije iz jedrske energije temelji na oceni 
emisije TGP v celotni življenjski dobi JE (0,1 cent €/kWhe) in zunanjih okoljskih stroškov zaradi 
izpostavljenost prebivalstva sevanju (0,19 cent €/kWhe).  Zunanji okoljski stroški zaradi 
izpostavljenost prebivalstva sevanju temeljijo na oceni izgubljenih let življenja zaradi škodljivega 
ionizirajočega sevanja (DALY – Disability Adjusted Life Years) ter ocenjeni višini zunanjih okoljskih 
stroškov 50.000 €/DALY12 . Ocena izgubljenih let življenja zaradi škodljivega sevanja temelji na 
vrednosti DALY/(1000 MW.leto)=240, ki je izračunana za 1000 MW JE v njeni 50 letni celotni 

                                                 
 
9 COMPARISON OF ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World 
Energy Council, July 2004. 
10 Zunanji stroški proizvodnje električne energije v Sloveniji EN23, ARSO, Kazalci okolja v Sloveniji.  
11 EN35 External costs of electricity production, European Environment Agency,  
12 Zunanji stroški proizvodnje električne energije v Sloveniji EN23, ARSO, Kazalci okolja v Sloveniji.  
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življenjski dobi (vključuje pridobivanje surovin, proizvodnjo jedrskega goriva, gradnjo, obratovanje in 
razgradnjo JE).13 
 
Mejni okoljski stroški zaradi nastajanja odpadkov 
 
Višina mejnih okoljskih stroškov zaradi nastajanja odpadkov (filtrski pepel, sadra in žlindra) je 
opredeljena za proizvodnjo električne energije z energetsko rabo trdnih fosilnih goriv in je enaka 
povprečnim okoljskim stroškom odstranjevanja pepela in žlindre z odlaganjem (od 80 do 100 €/m3 
odpadkov). Za energetsko rabo premoga iz premogovnikov v Velenju in Zasavju (od 15 do 20 % 
masni delež pepela v premogu, gostota pepela 2,6 g/cm3, energetska vrednost premoga 11 MJ/kg in 
35 % energetski izkoristek proizvodnje električne energije v termoelektrarnah) je višina mejnih 
stroškov zaradi vplivov nastajanja pepela na okolje 0,7 cent €/kWhe. V mejne okoljske stroške zaradi 
nastajanja odpadkov so vključeni tudi stroški vzdrževanja odlagališča po njegovem zaprtju ter stroški 
trajne degradacije prostora na lokaciji odlagališča.  
 
Mejni okoljski stroški za uvoženo električno energijo 
 
Za uvoženo električno energijo so upoštevani le mejni okoljski stroški zaradi emisije TGP, in sicer v 
višini 750 g CO2 ekv/kWhe (povprečna emisija TGP za 1 kWhe iz elektrarn v EU).  

3.7.3.2.3 Prikaz ocenjevanja vplivov scenarijev NEP na okolje 

 
Več parametrično ocenjevanje vplivov na okolje, ki jih povzroča izvedba posameznega scenarija NEP, 
je prikazano na spodnji sliki, kjer se vrednost posameznega vpliva izraža v odstotkih od največje 
ocenjene vrednosti vpliva vseh scenarijev, ki se medsebojno primerjajo. Scenarij NEP, kateremu je v 
ravnini vseh večparametričnega ocenjevanja pripisana največja površina, ima na okolje največji vpliv. 
 

 
Slika 6: Prikaz ocenjevanja vplivov scenarijev NEP na okolje 

3.7.3.2.4 Ugotovitve v primeru variantnih rešitev  lokacij 

V času priprave Nacionalnega energetskega programa je izdelana strokovna podlaga z naslovom 
»Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije« (Aquarius, 2011). V 
poročilu so poleg v NEP umeščenih potencialnih območij za vetrne elektrarne preverjena tudi ostala 
                                                 
 
13  Estimation of the Years Of Lost Life (YOLL) as a consequence of the nuclear fuel cycle; Ove Edlund; Studsvik Eco & 
Safety AB; Švedska, 2001. 
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območja iz registra energetskih dovoljen ali drugih evidenc. Za 14 območij je ugotovljeno, da 
posegajo v naravovarstveno pomembna območja in bi bistveno vplivala na posamezne vrste ali 
habitatne tipe oziroma na celovitost in funkcionalno povezanost teh območij. Ta območja so 
ocenjena kot nesprejemljiva, zato so že pri pripravi NEP izločena in v okoljskem poročilu niso 
obravnavana. Območja vetrnih elektrarn, ki tangirajo varovana območja in so v času usklajevanj 
izločena iz NEP (Aquarius, 2011) so: 
 
Lokacije VE iz 
evidenc 

Opredelitev poseganja na naravovarstveno pomembna območja 

VE Dolge njive - širše območje lokacije sovpada s širšem območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske 
Alpe in vzhodne Karavanke (ID.št. SI5000024) in širšem območjem Natura 2000 SCI: Kamniško 
– Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) 

VE Zvoh - delno sovpadanje s širšim območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske Alpe in vzhodne 
Karavanke (ID.št. SI5000024) in širšim območjem Natura 2000 SCI: Kamniško – Savinjske Alpe 
(ID.št. SI3000264) 

VE Krvavec 
VE Križišče - znotraj dela območja Natura 2000 SCI: Kamniško – Savinjske Alpe (ID.št. SI3000264) 

VE Velika Planina - širše območje lokacije sovpada s širšim območjem Natura 2000 SPA: Kamniško – Savinjske 
Alpe in vzhodne Karavanke (ID.št. SI5000024), območjem geomorfološke naravne vrednote: Velika 
Planina (evid.št. 1092) 

VE Menina planina - lokacija se nahaja se v osrednjem delu območje Natura 2000 SCI: Menina (ID.št. 
SI3000261) in območju geomorfološke naravne vrednote: Menina planina (evid.št. 413) 

VE Rogla - lokacija se nahaja v osrednjem delu območja Natura 2000 SPA ter SPA - dodatki: Pohorje 
(ID.št. SI50000006) 

VE Tabor - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA – dodatki: Snežnik – Pivka (ID.št. 
SI50000002) 

VE Golič - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 
2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023) in v območju botanične in zoološke naravne vrednote: 
golič – Lipnik – Kavčič – travišča (evid.št. 4815) 

VE Slavnik - lokacija se nahaja v območju območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju 
Natura 2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023), del v območju geomorfološke, botanične in 
ekosistemske naravne vrednote Slavnik (evid.št. 286) in območju naravnega spomenika Slavnik – vrh 
in pobočja 

VE Kokoš - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SCI: Kras (ID.št. SI5000267), območju Natura 
2000 SPA - dodatki: Kras (ID.št. SI5000023) 

VE Nanos - kompleksno območje varstva z velikim simbolnim pomenom - območje Natura 2000 
SPA: Trnovski gozd – južni rob in Nanos (ID.št. SI5000021), območje Natura 2000 SCI: 
Trnovski gozd – Nanos (ID.št. SI5000255)  in območje geomorfološke in geološke naravne vrednote: 
Nanos (evid.št. 198), del območja v območju krajinskega parka: Južni in zahodni obronki Nanosa 

VE Bate - lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju 
Natura 2000 SCI: Banjščice - travišča (ID.št. SI3000034) 

VE Sleme na Banjški 
planoti  

- lokacija se nahaja v območju Natura 2000 SPA: Banjščice (ID.št. SI5000007) in območju 
Natura 2000 SCI: Banjščice - travišča (ID.št. SI3000034) 

 
Vodnogospodarski biro Maribor je avgusta 2010 izdelal študijo z naslovom »Preveritev lokacij z vidika 
varstva narave - strokovne podlage za obravnavo HE na Muri«. Ugotovili so, da postavitev verige 
hidroelektrarn na Muri z vidika varovanja narave in biotske raznovrstnosti ni sprejemljiva. Lokacije 
hidroelektrarn v NEP in OP niso obravnavane. 
 

3.7.4 Optimizacija ukrepov NEP, določitev in izvajanje omilitvenih ukrepov 

Izdelava Okoljskega poročila in predloga NEP je potekala sočasno. Izhodišče priprave tega 
Okoljskega poročila je dovolj zgodnja vključitev (okolje) varstvenega mehanizma v pripravo NEP z 
namenom načrtovati ukrepe NEP na način, da ti v čim manjši možni meri razvrednotijo okolje ali ga 
celo izboljšajo. Presojanje vplivov torej ni zamišljeno kot verifikacijski postopek, kot potrdilo o 
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okoljski sprejemljivosti, temveč kot optimizacijski postopek. Delo v okviru priprave tega Okoljskega 
poročila je bilo zato usmerjeno v podajanje okoljskih izhodišč, optimizacijo ukrepov NEP, 
optimizacijo iz posameznih ukrepov izhajajočih prostorskih ureditev na strateški ravni ter opredelitev 
omilitvenih ukrepov. Slednji se morajo vključevati predvsem v prostorske rešitve v okviru priprave 
prostorskih načrtov. 
 
Za upoštevanje usmeritev in izvedbo omilitvenih ukrepov je odgovoren nosilec prostorskega oziroma 
energetskega načrtovanja in investitor, preveri pa jih izdelovalec okoljskega poročila med postopkom 
celovite presoje vplivov na okolje prostorskih načrtov, namenjenih umeščanju posameznih objektov 
za izvedbo ukrepov NEP v prostor in v času izdaje mnenja Sektor za celovito presojo vplivov na 
okolje ter posamezni nosilci urejanja prostora. Uspešnost izvedbe omilitvenih ukrepov bo spremljana 
skozi v poglavju 6.1 opredeljene kazalnike, in sicer v okviru državnih  monitoringov.  
 

3.8 Poročanje 

V tem Okoljskem poročilu so navedeni rezultati postopka CPVO v obliki opisa in vrednotenja 
verjetnega nastanka pomembnih vplivov na okolje, ki bodo nastali zaradi izvajanja ukrepov NEP.  V 
izogib ponavljanju pri poročanju o rezultatih postopka CPVO so v tem Okoljskem poročilu navedene 
samo tiste občutljivosti okolja na območjih izvajanja ukrepov NEP, ki so pomembne za strateško 
raven upravljanja z okoljskimi vplivi na okolje. 
 
Kjer je to primerno, so opredeljeni omilitveni ukrepi za zmanjšanje negativnih vplivov na okolje 
zaradi izvajanja ukrepov NEP. 
 

3.9 Izvedba NEP in monitoring njegovih vplivov na okolje 

Ključna načela izvajanja ukrepov NEP in monitoring njegovih vplivov na okolje zagotavljajo, da se 
bodo omilitveni ukrepi izvajali tako, da bodo koristni in učinkoviti.  
 
Namen monitoringa vplivov na okolje NEP je dokazati točnost napovedi vpliva na okolje in 
uspešnost omilitvenih ukrepov. Rezultati monitoringa vplivov na okolje NEP se bodo uporabili pri 
bodočih spremembah NEP in v postopku CPVO teh sprememb. 
 
Vsako četrto leto se bosta NEP in Okoljsko poročilo pregledala in, če je treba, dopolnila oziroma 
spremenila. 
 

3.10 Posvetovanje 

Posvetovanja z deležniki so bila osrednjega pomena za razvoj CPVO za NEP. Angažiranost 
deležnikov in vključevanje javnosti je bistvenega pomena za zbiranje podatkov, identifikacijo 
ključnih vprašanj, opredelitev vseh okoljskih ciljev in izbor prednostnih ukrepov v osnutku predloga 
NEP. 
 
Dejavnosti posvetovanja so sestavljali: 
- pošiljanje vabil za pridobitev podatkov in pripomb, 
- kroženje osnutkov dokumentov za pridobivanje pripomb in 
- srečanja z deležniki in delavnice dostopne širši javnosti. 
 



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

 

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 47 

Dialog z deležniki je zagotovil, da so bili pri ocenjevanju vplivov na okolje posameznih ukrepov NEP 
upoštevani vsi vidiki. 
 
Posvetovanja so potekala z: 
- organi pristojnimi za varstvo okolja, vode, naravo, rudarstvo, zdravje, kulturno dediščino, varstvo 

krajine ter kmetijstvo in gozdarstvo, 
- nevladnimi organizacijami, 
- nosilci energetskega razvoja in 
- organom, pristojnim za prostorsko načrtovanje. 
 
Tabela 5: Pregled glavnih stopenj posvetovanj z deležniki 
Stopnja 
posvetovanja 

Namen 
vključevanja 
deležnikov v 
postopek CPVO 

Deležniki Način vključevanja 
deležnikov 

Ključni predmet 
posvetovanja 

Določitev obsega 
presoje vplivov na 
okolje 

Določitev zahtev in 
obsega CPVO za 
NEP kot celoto. 

Predstavniki 
pristojnih organov, 
nosilci energetskega 
razvoja in nevladne 
organizacije. 

Pisne pripombe 
deležnikov na predlog 
Poročila o določitvi 
obsega celovite 
presoje vplivov na 
okolje NEP. 

Potrditev zahtev in 
obsega CPVO, 
dopolnitev nabora za 
NEP relevantnih 
programov ter z njimi 
povezanih ciljev. 

Opredelitev 
ključnih ugotovitev 
iz obravnave 
predlogao zahtevah 
in obsegu CPVO in 
opredelitev 
pomembnih vplivov 
na okolje 

Predstavitev ključnih 
ugotovitev iz 
obravnave o določitvi 
obsega CPVO za 
NEP in predstavitev 
pomembnih vplivov 
na okolje zaradi 
izvajanja NEP. 

Predstavniki 
pristojnih organov ter 
nosilci energetskega 
razvoja in nevladne 
organizacije, ki so 
sodelovale pri 
obravnavi določitve 
obsega CPVO. 

Pisne pripombe 
deležnikov na predlog 
opisa pomembnih 
vplivov na okolje 
zaradi izvajanja NEP. 

Potrditev opisa 
pomembnih vplivov 
na okolje. 

Predhodno 
Okoljsko poročilo: 
končna opredelitev 
okoljskih ciljev in 
ocena vplivov na 
okolje posameznih 
podprogramov ter 
alternativ NEP 

Predstavitev za 
CPVO relevantnih 
okoljskih ciljev in 
ocen vplivov na 
okolje podprogramov 
ter alternativ NEP iz 
predhodnega 
Okoljskega poročila 

Predstavniki 
pristojnih organov. 

Pisne pripombe 
deležnikov na 
osnutek predloga 
Okoljskega poročila 
za NEP. 

Potrditev relevantnih 
okoljskih ciljev in 
ključnih ugotovitev iz 
osnutka predloga 
Okoljskega poročila 
za NEP. 

Javna obravnava 
predloga NEP in 
Okoljskega poročila 

Pridobitev pripomb 
in predlogov za 
spremembe oziroma 
dopolnitve 
Okoljskega poročila 
za NEP. 

Javnost in vsi 
deležniki (pristojni 
organi, nosilci 
energetskega razvoja 
in nevladne 
organizacije). 

Okoljsko poročilo 
dostopno na spletni 
strani Ministrstva za 
gospodarstvo. 
 
Mnenja k 
Okoljskemu poročilu 
se pridobivajo po 
elektronski pošti. 

Pridobitev mnenj k 
Okoljskemu poročilu. 
Posvetovanja in 
predstavitve 
Okoljskega poročila. 
Širše ozaveščanje 
javnosti o potrebnosti 
izvajanja ukrepov 
NEP. 

Izdelava končne 
verzije predloga 
NEP in Okoljskega 
poročila 

Pregled mnenj iz 
javne obravnave in 
priprava odgovorov 
ter stališč do mnenj iz 
javne obravnave. 
 

Javnost in vsi 
deležniki (pristojni 
organi, nosilci 
energetskega razvoja 
in nevladne 
organizacije). 

Dodatna 
posvetovanja z organi 
in  skupinami, ki so 
aktivno sodelovale v 
javni razpravi. 

Pridobitev dodatnih 
mnenj za oblikovanje 
končne verzije 
Okoljskega poročila. 

Objava končne 
verzije predloga 
NEP in Okoljskega 
poročila 

Informiranje 
deležnikov o končni 
verziji NEP in 
Okoljskega poročila. 

Javnost in vsi 
deležniki (pristojni 
organi, nosilci 
energetskega razvoja 
in nevladne 
organizacije). 

Objava končne 
verzije NEP in 
Okoljskega poročila 
na spletnih straneh 
Ministrtva za 
gospodarstvo. 

Pridobitev dodatnih 
mnenj k končni 
verziji predloga NEP 
in Okoljskega 
poročila. 
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3.11 Predpostavke celovite presoje vplivov na okolje 

Nacionalni energetski program, ki je predmet presoje v pričujočem Okoljskem poročilu, je ključni 
strateški dokument razvoja energetike v Sloveniji s štirimi cilji, zastavljenimi za obdobje do leta 2030. 
Okoljsko poročilo s svojimi izsledki vpliva predvsem na doseganje tretjega cilja, to je spodbujanje 
okoljske trajnosti in boj proti podnebnim spremembam. Ob tem je predpostavljeno, da so v osnutku 
NEP-a predlagani ukrepi za doseganje ostalih ciljev nujni in da se zato v končnem dokumentu 
izvzamejo le okoljsko nesprejemljivi. 
 
Okoljsko poročilo ne obravnava tistih konkretnih posegov, ki so že bili ali pa so ravnokar v postopku 
sprejemanja prostorskega akta. Predpostavlja se, da je bila oziroma je v teh primerih metodologija za 
presojo vplivov na okolje primerljiva z metodologijo, uporabljeno v tem poročilu. 
 
V Okoljskem poročilu so natančneje obravnavani ukrepi oziroma posegi, kjer je v NEP-u podana 
prostorska informacija in še niso v postopku sprejemanja prostorskega akta oziroma celovite presoje 
vplivov na okolje. Takšni posegi so: potencialna območja za umeščanje vetrnih elektrarn na celotnem 
območju Slovenije, veriga HE na srednji Savi, možnost izrabe vodnega potenciala na Muri, daljnovod 
Okroglo – Udine, daljnovod Cirkovce - Podlog in plinovod M9b. 
 
Za posamezne ukrepe oziroma skupine ukrepov NEP so v poročilu predlagane usmeritve in 
omilitveni ukrepi, ki jih je potrebno kasneje upoštevati pri prostorskem načrtovanju.  
 
Ker podrobnejša presoja vplivov na arheološko dediščino na ravni strateške presoje vplivov ukrepov 
NEP programa ni možna, je v tem Okoljskem poročilu le opozorjeno na znana arheološka območja, 
katerim je posebno pozornost treba nameniti na ravni podrobnejšega umeščanja posegov v prostor in 
takratne presoje. 
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4 Zakonodajni okvir in povezava z drugimi programi  

4.1 Uvod  

V postopku CPVO za NEP je bil pregledan širši zakonodajni okvir v zvezi z izvedbo tistih ukrepov 
NEP, katerih vplivi na okolje so ovrednoteni v tem Okoljskem poročilu. V ta širši pregled 
zakonodajnega okvira so bili vključeni predvsem vplivi ukrepov NEP na doseganje okoljskih ciljev, ki 
so opredeljeni v drugih (ne-energetskih) politikah, načrtih ali programih. 
 
Predlog NEP je bil izdelan v skladu s cilji in normativi, ki izhajajo iz predpisanih okoljskih izhodišč, 
vključno z mednarodno zakonodajo in usmeritvami, ki izhajajo iz zakonodaje EU na področju okolja.  
 
Predlog NEP pomeni nacionalni strateški okvir na področju energetike in srednjeročno vizijo njenega 
razvoja. Tako kot na izvajanje ukrepov NEP vplivajo drugi načrti in programi, bo tudi izvedba 
ukrepov NEP vplivala na izvajanje drugih načrtov in programov. V ta medsebojni vpliv načrtov in 
programov štejejo: 
- zakonodajni okvir, ki se nanaša na posege v okolje oziroma na umeščanje v prostor pri izvajanju 

ukrepov NEP v vseh fazah njihove izvedbe, 
- okvir razvojnih strategij Slovenije in 
- okoljski načrti ali programi za posebej občutljiva (varovana) območja. 
  
Pregled (ne-energetskih) politik, načrtov ali programov, ki bi lahko vplivali na izvajanje ukrepov NEP, 
je pripomogel pri opredelitvi: 
- okoljskih ciljev, ki so pomembni za presojo vplivov na okolje posameznih ukrepov NEP, 
- drugih dejavnikov, vključno z okoljskimi vidiki, ki so bili upoštevani pri načrtovanju ukrepov 

NEP in 
- medsebojnih ugodnosti in kumulativnih vplivov na okolje, ki bi lahko nastali zaradi vzajemnega 

vplivanja posamezne alternative ukrepov NEP in izvajanja drugih načrtov in programov. 
 
Pomembni vidiki drugih (ne-energetskih) politik, načrtov in programov so opisani v poglavju 7 tega 
Okoljskega poročila.  
 

4.2 Povezava med CPVO in prostorskim umeščanjem energetskih ukrepov 

Informacije, pridobljene med postopkom CPVO za NEP, se bodo uporabljale v nadaljnjih presojah 
vplivov na okolje, to je v postopkih CPVO za prostorske načrte in v postopkih PVO, če gre pri 
izvajanju ukrepov NEP za gradnjo objektov ali za rabo naravnih dobrin.  
 
V ocenjevanje vplivov na okolje so v postopek celovite presoje vplivov na okolje praviloma vključene 
večje naprave za proizvodnjo električne energije in toplote ter objekti za prenos in distribucijo te 
energije ter vsi tisti posegi v okolje, ki imajo vpliv na varovana in zavarovana območja po predpisih, ki 
urejajo varstvo narave. 
 
Naprave za proizvodnjo električne energije in toplote ter objekti za prenos in distribucijo te energije 
se v skladu s predpisi, ki urejajo prostorsko načrtovanje, uvrščajo med objekte energetske 
infrastrukture državnega oziroma občinskega pomena. Za umestitev teh objektov v prostor je treba 
zagotoviti celovito presojo vplivov na okolje prostorskega načrta, in sicer na območjih, ki so za tako 
proizvodnjo električne energije predhodno predvidena v strateških državnih programih, kot je 
Strategija prostorskega razvoja ali NEP. 
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Opredelitev objektov energetske infrastrukture glede na njihovo umeščanje v prostor je prikazana na 
spodnji tabeli. 
 
Tabela 6: Postopki prostorskega načrtovanja za umeščanje objektov energetske infrastrukture v 
prostor 
Vrsta naprave ali 
infrastrukture 

Nacionalni 
energetski 
program/strateški 
prostorski načrt 

Državni 
prostorski načrt 

Občinski 
prostorski načrt 

Celovita presoja 
vplivov na okolje 

Hidroelektrarne >10 MWe >10 MWe ≤10 MWe ≥1 MWe 

Vetrne elektrarne polje >10 MWe polje >10 MWe polje ≤10 MWe ≥10 MWe 
na varovanih 
območjih 
≥0,5 MWe 

Geotermalna elektrarna >16 MWe >16 MWe ≤16 MWe >30kWt 

Termoelektrarne in 
termoelektrarne-toplarne 

>16 MWe >16 MWe ≤16 MWe ≥50 MWt 

Termoelektrarne in 
termoelektrarne-toplarne na 
trdno gorivo iz nenevarnih 
odpadkov ali sežigalnice 
nenevarnih odpadkov 

 > 1000 ton 
odpadkov letno 

≤ 1000 ton 
odpadkov letno 

> 100 ton 
odpadkov na dan 

Naprave za proizvodnjo 
biogoriv iz biomase 

- - � � 

Prenosni elektroenergetski 
vodi 

≥110kV ≥110kV <110kV ≥110kV 
in dolžino 5 km na 
območju naselja ali 
na varovanih 
območjih 

Plinovodi in distribucijsko 
omrežje za ogrevanje ali 
hlajenje  

- - � za premer 
cevovoda 800 mm 
in dolžine 40 km 
ali 
za premer 
cevovoda 500 mm 
in dolžine 5 km na 
varovanih 
območjih 

Naprave za decentralizirano 
proizvodnjo električne 
energije, ogrevanje in hlajenje 
– manj zahtevni gradbeni 
objekti 

- - � - 

Naprave za decentralizirano 
proizvodnjo električne 
energije, ogrevanje in hlajenje 
– investicijsko vzdrževalna 
dela 

- - - - 

 
Iz tabele zgoraj je razvidno, da morajo biti v NEP navedena območja elektrarn in toplarn, če njihova 
nazivna proizvodna moč presega vrednosti, ki so v drugem stolpcu tabele opredeljene kot prag za 
objekte infrastrukture državnega pomena. V podprogramu “obnovljivi viri energije” so v NEP 
vključene le vetrne elektrarne, ki se glede na proizvodno moč električne energije uvrščajo med objekte 
infrastrukture državnega pomena.   
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V presojo vplivov na okolje naprav ali opreme za proizvodnjo električne energije in toplote so 
vključene vse faze takega projekta, vključno s pripravljanimi gradbenimi deli, gradnjo, obratovanjem 
in razgradnjo.  
 
Dejanski učinek vplivov na okolje naprav ali opreme za proizvodnjo električne energije in toplote je 
odvisen od same lokacije naprave ali opreme, časa trajanja posamezne faze (pripravljalna dela, gradnja, 
obratovanje in razgradnja), občutljivosti sprejemnika škodljivih vplivov in tudi od pritiskov na 
obstoječe stanje okolja od drugih oblik dejavnosti.  
 

4.3 Upoštevanje drugih politik, načrtov in programov ter okoljskih ciljev 

V skladu z Zakonom o varstvu okolja se mora v postopku celovite presoje vplivov ukrepov NEP na 
okolje opredeliti do širšega okvira politik, načrtov in programov ter do okoljskih ciljev.  
 
V tabeli Priloge 3 tega Okoljskega poročila so povzeti opisi ključnih okoljskih ciljev, ki so določeni v 
drugih (ne-energetskih) politikah, načrtih ali programih in ki bistveno vplivajo na načrtovanje in 
izvajanje ukrepov NEP. Pojasnila posledic iz tretjega stolpca tabele Priloge 3 opisujejo prepovedi, 
omejitve ali zahteve po omilitvah za načrtovanje in izvajanje posameznih ukrepov NEP, ki so 
posledica zahteve ne-energetskega načrta ali programa v zvezi z doseganjem okoljskega cilja. 
 
V okviru izdelave tega Okoljskega poročila je bila preverjena tudi skladnost NEP s Strategijo 
prostorskega razvoja Slovenije (SPRS, Uradni list RS, št. 76/04) kot temeljnim strateškim prostorskih 
aktom in celovitim prostorskim dokumentom, ki udejanja koncept vzdržnega prostorskega razvoja. 
Dokumenta nista v celoti skladna. Neskladen je podprogram proizvodnja električne energije: 
 
- proizvodnja električne energije v HE: HE Hrastje Mota in HE Vržej se nahajata izven grafično 

opredeljenega potencialnega območja HE (ne glede na shematičnost prikaza v SPRS); 
- proizvodnja električne energije iz jedrske energije: nove JE ni opredeljene. 
 
Tabela 7: Skladnost NEP s SPRS 

Podprogram / ukrepi NEP 
Skladnost s SPRS / opomba glede na določila 
SPRS 

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 
da / treba jo je doseči z medresorskim sodelovanjem 
ter energetsko učinkovitim urbanističnim načrtovanjem 
in arhitekturnim oblikovanjem 

2. RABA ENERGIJE V PROMETU ni predmet SPRS 

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE  

da / opredeljeni so vsi tipi OVE oz. sistemi iz NEP, 
poleg tega tudi energija, ki se sprošča pri sežiganju 
odpadkov, spodbuja se rabo OVE in vključi v 
energetske zasnove regij, mest in lokalnih skupnosti 

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne 

3.1.1  vetrne elektrarne  

3.1.2 male hidroelektrarne  

3.1.3 sončne elektrarne  

3.1.4 geotermalne elektrarne  

3.1.5 SPTE na lesno biomaso  

3.1.6 odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN  

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE 

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 

3.2.2 sončni kolektorji 

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM )  

3.2.4 toplotne črpalke 

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO da / uresničuje se v okviru energetske zasnove regij, 
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mest in lokalnih skupnosti 

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 
da / opredeljeno je spodbujanje gradnje enot za 
sočasno proizvodnje toplote in električne energije, ni pa 
opredeljen zemeljski plin kot vir 

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE 
da / prioriteta je obnova obstoječih proizvodnih enot 
in OVE 

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva 

da / prioriteta je nadomeščanje obstoječih agregatov s 
čistejšo tehnologijo oz. gorivi, nove TE se načrtuje na 
lokacijah ob obstoječih TE, grafično so opredeljena 
potencialna območja za TE, gradnja novih TE na 
premog v prihodnosti ni predvidena (opomba: za 
potrebe gradnje TEŠ6 je prostorski akt sprejet) 

6.2 proizvodnja el. energije v HE 

da (z zadržkom) / prvenstveno se ohranja HE na 
Dravi, Savi in Soči ter nove HE gradi na Savi; 
izraba Mure je opredeljena kot morebitna - se preveri v 
sklopu celostne rešitve za sanacijo poglabljanja njenega 
dna, rešitve se prilagodi drugim rabam in ohranjanju 
biotske pestrosti, potencialno območje izrabe je 
opredeljeno od meje z Avstrijo do avtocestnega mostu 
pri Vučji vasi na notranji Muri; 
za zagotavljanje vršne energije se preveri ČHE na 
Dravi, Savi in Soči 

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom  

da opredeljeno je spodbujanje gradnje enot za sočasno 
proizvodnje toplote in električne energije, ni pa 
opredeljena LBM kot vir 

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 
ne / opredeljeno je, da JEK ostaja v obratovanju, 
opredeljeno je tudi morebitno podaljšanje življenjske 
dobe, nove JE pa ni opredeljene 

7. PRENOS EL. ENERGIJE da / opredeljena je tudi presojana povezava z Italijo 

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 
da / na pozidanih oz. stanovanjskih območjih in 
območjih kulturne dediščine se daje prednost kabelski 
izvedbi 

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 
da / zagotavlja se dolgoročno, varno in zanesljivo 
dobavo iz različnih virov, opredeljene so mednarodne 
plinovodne povezave 

10. TEKOČA GORIVA 
da / zadostne kapacitete za hrambo se zagotavlja na 
obstoječih lokacijah ter drugih prometno dostopnih in 
okoljsko ter prostorsko sprejemljivih lokacijah 

 

4.4 Zakonodajni okvir, ki je bil upoštevan 

V skladu z zakonom o varstvu okolja je treba v postopku celovite presoje vplivov na okolje upoštevati 
okoljska izhodišča, med katerimi so poleg stanje okolja in njegovih delov ter operativnih programov 
varstva okolja tudi: 
- obveznosti ratificiranih in objavljenih mednarodnih pogodb, ki se nanašajo na preprečevanje in 

zmanjševanje obremenjevanja okolja, 
- varstvena, varovana, zavarovana, degradirana in druga območja, na katerih je zaradi varstva okolja, 

ohranjanja narave, urejanja voda, varstva naravnih virov ali kulturne dediščine predpisan poseben 
pravni režim, 

- območja ali deli okolja, ki so skladno s predpisom razvrščeni v razrede ali stopnje in 
- veljavni pravni režimi na območjih ali delih okolja. 
 
V tem poglavju so povzeti opisi ključnih okoljskih ciljev, ki so določeni v zakonodajnih aktih na 
mednarodni, evropski ali nacionalni ravni in bistveno vplivajo na načrtovanje in izvajanje ukrepov 
NEP.  
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Na nivoju programa niso znani podatki o posegih, zato upoštevanje posameznih aktov o zavarovanju 
ni bilo možno preverjati. Natančne lokacije so v NEP določene le za nekatere posege (vetrne 
elektratne, hidroelektrarne, daljnovod, jedrska elektrarna, plinovod). Pri opisu vplivov za te posege je 
navedena pripadajoča zakonodaja in opozorilo, da je le to potrebno upoštevati v nadaljnjih fazah 
umeščanja v prostor. 
 
 
Naravni viri, zrak, voda in podnebni dejavniki  
• Zakon o varstvu okolja (ZVO-1), Uradni list RS, št. 41/04, 17/06, 20/06, 49/06-ZmetD, 33/07-

ZPNačrt, 57/08-ZFO-1A, 70/08, 108/09-ZPNačrt-A, 108/09; Zakon o varstvu okolja ureja 
varstvo okolja pred obremenjevanjem kot temeljni pogoj za trajnostni razvoj in v tem okviru 
določa temeljna načela varstva okolja, ukrepe varstva okolja, spremljanje stanja okolja in 
informacije o okolju, ekonomske in finančne instrumente varstva okolja, javne službe varstva 
okolja in druga z varstvom okolja povezana vprašanja; 

• Zakon o vodah (ZV-1), Uradni list RS, št. 67/02, 110/02-ZGO-1, 2/04-ZZdrI-A, 41/04-ZVO-1, 
57/08; Zakon o vodah ureja upravljanje z morjem, celinskimi in podzemnimi vodami (v 
nadaljnjem besedilu: vode) ter vodnimi in priobalnimi zemljišči, pri čemer se za upravljanje z 
vodami ter vodnimi in priobalnimi zemljišči šteje varstvo voda, urejanje voda in odločanje o rabi 
voda; 

• Energetski zakon (EZ-UPB1), Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 
22/10; Energetski zakon določa načela energetske politike, pravila za delovanje trga z energijo, 
načine in oblike izvajanja gospodarskih javnih služb na področju energetike, načela zanesljive 
oskrbe in učinkovite rabe energije ter pogoje za obratovanje energetskih postrojenj, pogoje za 
opravljanje energetske dejavnosti, ureja izdajanje licenc in energetskih dovoljenj ter organe, ki 
opravljajo upravne naloge po tem zakonu. 

• Zakon o rudarstvu (ZRud), Uradni list RS, št. 56/99, 46/04-ZRud-A, 68/08-ZRud-B; Zakon o 
rudarstvu ureja raziskovanje, izkoriščanje in gospodarjenje z mineralnimi surovinami kot naravnim 
virom, ne glede na to ali so v zemlji ali na njeni površini v tekočih ali stoječih vodah ali pa v 
obalnem morju. Ta zakon določa tudi način podeljevanja rudarske pravice, pristojnosti in način 
izdajanja posameznih dovoljenj, kot tudi organizacijo in način izvajanja inšpekcijske službe na 
področju rudarstva.   

• Zakon o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 45/08 - ZKme-1); Zakon o kmetijstvu določa cilje 
kmetijske politike, načrtovanje razvoja kmetijstva in podeželja, ukrepe kmetijske politike, varnost 
živil rastlinskega izvora v primarni proizvodnji, kakovost živil v vseh fazah proizvodnje, predelave 
in prometa, varovanje interesov potrošnice in potrošnika, označevanje kmetijskih pridelkov 
oziroma živil, promet s kmetijskimi pridelki in živili, ohranjanje biotske raznovrstnosti v 
kmetijstvu, dopolnilne dejavnosti na kmetiji, javne službe, zbirke podatkov in informiranje na 
področju kmetijstva, postopke in organe za izvedbo tega zakona, raziskovalno delo, izobraževanje 
in razvojno-strokovne naloge ter inšpekcijski nadzor. 

• Zakon o kmetijskih zemljiščih (Uradni list RS, št. 55/03 -  ZKZ-UPB1); Ta zakon ureja rabo 
kmetijskih zemljišč, njihovo varstvo, promet in zakup, agrarne operacije in skupne pašnike. 
Določbe tega zakona se smiselno uporabljajo tudi za gozdove, če ni z zakonom drugače določeno. 

• Zakon o gozdovih (Uradni list RS, 30/93, 13/98-odl. US, 56/99-ZON, 67/02 in 110/02-ZGO-1, 
115/06, 110/07, 106/10); Ta zakon ureja varstvo, gojenje, izkoriščanje in rabo gozdov ter 
razpolaganje z gozdovi kot naravnim bogastvom s ciljem, da se zagotovijo sonaravno ter 
večnamensko gospodarjenje.  

• Uredba o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom (Uradni list RS, št. 88/05, 
56/07, 29/09, 91/10). 
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Narava 
• Zakon o varstvu okolja /ZVO1-UBP1/ (Uradni list RS, št. 39/06): Namen varstva okolja je 

spodbujanje in usmerjanje takšnega družbenega razvoja, ki omogoča dolgoročne pogoje za 
človekovo zdravje, počutje in kakovost njegovega življenja ter ohranjanje biotske raznovrstnosti. 

• Zakon o ratifikaciji Konvencije o varstvu prosto živečega evropskega rastlinstva in živalstva ter 
njunih naravnih življenjskih prostorov – Bernska konvencija  (Uradni list RS, št. 55/99): 
Konvencija opredeljuje varovanje prosto živeče flore in favne ter njunih naravni življenjskih 
prostorov. 

• Zakon o ratifikaciji Konvencije o biološki raznovrstnosti (Uradni list RS, št. 30/96): Cilji 
konvencije so ohranjanje biološke raznovrstnosti, trajnostna uporaba njenih sestavnih delov ter 
poštena in pravična delitev koristi od uporabe genetskih virov skupaj z ustreznim dostopom do 
njih in primernim prenosom ustreznih tehnologij ob upoštevanju vseh pravic do teh virov in 
tehnologij ter s primernim financiranjem. 

• Zakon o ohranjanju narave /ZON-UBP2/ (Uradni list RS, št.  96/04, 70/08, 108/09 ): Zakon 
določa ukrepe ohranjanja biotske raznovrstnosti in sistem varstva naravnih vrednot z namenom 
prispevati k ohranjanju narave. 

• Zakon o TNP (ZTNP - 1) (Uradni list RS, št. 52/10). 
• Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 

29/86, 83/89, 5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02). 
• Zakon o regijskem parku Škocjanske jame (Uradni list RS, št. 57/96). 
• Uredba o zvrsteh naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 52/02, 67/03): Določa zvrsti naravnih 

vrednot in varstvene usmeritve za njihovo varstvo. 
• Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 

115/07, Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09): S to uredbo se zavarujejo ogrožene prosto živeče 
živalske vrste, predpišejo pravila ravnanja, poseben varstven režim ter ukrepi varstva in smernice 
za ohranitev habitatov živalskih vrst, z namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. 

• Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 
36/09): S to uredbo se zavarujejo ogrožene prosto živeče rastlinske vrste, predpiše pravila 
ravnanja, poseben varstven režim ter ukrepe varstva in smernice za ohranitev habitatov teh vrst, z 
namenom ohranitve ugodnega stanja teh vrst. 

• Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 
59/07, 43/08): Ta uredba določa posebna varstvena območja (območja Nature 2000) in varstvene 
cilje na teh območjih ter varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja prosto 
živečih rastlinskih in živalskih vrst (v nadaljnjem besedilu: rastlinske in živalske vrste), njihovih 
habitatov ter habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu Evropske unije, in druga pravila 
ravnanja za ohranjanje teh območij. 

• Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09): Ta uredba določa habitatne tipe, ki 
se prednostno, glede na druge habitatne tipe, prisotne na celotnem območju Republike Slovenije, 
ohranjajo v ugodnem stanju, ter ureja usmeritve za njihovo ohranjanje. 

• Uredba o ekološko pomembnih območjih (Uradni list RS, št. 48/04): Ta uredba določa ekološko 
pomembna območja in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja habitatnih 
tipov ter prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst in njihovih habitatov na teh območjih. 

• Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Uradni list RS, št. 46/02, 
41/04-ZVO1): S to uredbo se za kakovost površinske vode za življenje sladkovodnih vrst rib 
določajo fizikalni in kemijski parametri kakovosti, določajo in klasificirajo mejne in priporočene 
vrednosti parametrov za salmonidne in ciprinidne vrste rib ter določa obveznost izvajanja 
monitoringa. 

• Pravilnik o določitvi odsekov površinskih voda, pomembnih za življenje sladkovodnih vrst rib 
(Uradni list RS, št. 28/05): Ta pravilnik določa površinske vode in odseke površinskih voda (v 
nadaljnjem besedilu: odseki), ki so pomembni za življenje sladkovodnih vrst rib, v skladu z 
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določbo 4. člena Direktive Sveta 78/659/EGS z dne 18. julija 1978 o kakovosti sladkih voda, ki 
jih je treba zavarovati ali izboljšati, da se omogoči življenje rib. 

• Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 
82/02, 42/10): Ta pravilnik določa rastlinske in živalske vrste, ki so ogrožene, in jih glede na 
stopnjo ogroženosti uvrsti v rdeči seznam in določa tudi nekatere ukrepe za izboljšanje stanja 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst. 

• Pravilnik o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja (Uradni list RS, 130/04, 53/06, 38/10): Ta pravilnik določa vsebino in podrobnejšo 
metodologijo presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na zavarovana 
območja, posebna varstvena območja in potencialna posebna ohranitvenega območja, ter posege 
v naravo, ki lahko pomembno vplivajo na ta območja. 

• Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni list RS, št. 111/04, 70/06, 58/09, 
93/10): Ta pravilnik določa dele narave, ki so zaradi svojih lastnosti spoznani za naravne vrednote, 
jih razvrsti na naravne vrednote državnega in naravne vrednote lokalnega pomena ter ureja 
podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve in druga obvezna pravila ravnanja za njihovo 
varstvo. 

 
 
Kulturna dediščina 
• Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08). 
• Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty series No. 176, 

Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK), Uradni list 
RS, št. 74/03). 

• Evropska konvencija o varstvu arheološke dediščine (spremenjena) - Malteška konvencija 
(European convention on the Protection of the Archaeological Heritage (revised), European 
Treaty Series No. 143, Council of Europe, 1992; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o 
varstvu arheološke dediščine (spremenjene) (MEKVAD), Uradni list RS, št. 24/1999). 

• Konvencija o varstvu stavbne dediščine Evrope - Granadska konvencija (European convention 
for the Architectural Heritage of Europe, European Treaty Series No. 121, Council of Europe, 
1985; Uradni list SFRJ - Mednarodne pogodbe, št. 4-11/1991; Akt o notifikaciji nasledstva glede 
konvencij Sveta Evrope, Ženevskih konvencij in dodatnih protokolov o zaščiti žrtev vojne in 
mednarodnih sporazumov s področja kontrole oborožitve, za katere so depozitariji tri glavne 
jedrske sile, Uradni list RS št. 14/1992). 

 
 
Krajina 
• Odlok o strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/04). 
• Uredba o Prostorskem redu Slovenije (Uradni list RS, št. 122/04). 
• Evropska konvencija o krajini (European landscape convention, European Treaty series No. 176, 

Council of Europe, 2000; Zakon o ratifikaciji Evropske konvencije o krajini (MEKK), Uradni list 
RS, št. 74/03). 
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5 Opis in vrednotenje vplivov na okolje 

5.1 Uvod 

Izvajanje ukrepov NEP lahko povzroča številne vplive na okolje v celotnem življenjski dobi izvajanja 
ukrepa. To Okoljsko poročilo obravnava vse faze izvedbe ukrepov NEP od dejavnosti raziskav pred 
izvedbo ukrepa do gradnje, obratovanja in razgradnje objektov, s katerimi se namerava posegati v 
okolje zaradi izvedbe posamezne vrste ukrepa.  
 
Dejanski vpliv na okolje je odvisen od geografskih in geomorfoloških značilnosti območja, na katerem 
se izvajajo ukrepi, ter od časa in pristopa k izvedbi ukrepa in od občutljivosti stanja okolja na tem 
območju. V postopku CPVO za ukrepe NEP so bile upoštevani vsi možni pomembni vplivi na 
okolje, kar je za posamezni ukrep razvidno iz Prilog Okoljskega poročila. 
     
Informacije o možnih vplivih na okolje so bile pridobljene iz literature ter pregleda študij in 
strokovnih mnenj, ki se nanašajo na tipične energetske tehnike, predvidene za načrtovane ukrepe 
NEP. 
 
Vplivi na okolje posameznih ukrepov NEP so v Prilogah Okoljskega poročila razvrščeni glede na 
raven upravljanja z vplivi na okolje na strateške vplive in vplive, ki so pomembni za CPVO 
prostorskega akta, na podlagi katerega se ukrep umešča v prostor (regionalna raven). 
 
V Prilogah Okoljskega poročila so za nekatere ukrepe NEP opredeljene tako za strateško raven 
presojanja kot tudi za regionalno raven zahteve po dodatnih študijah oziroma raziskavah, ki so 
specifične za posamezna območja, če občutljivost stanja okolja na tem območju ni znana ali se 
predvideva možnost pojava dodatnih vplivov na okolje.  
 

5.2 Tabele z opisom vplivov na okolje 

V Prilogah Okoljskega poročila so možni vplivi na okolje zaradi izvajanja ukrepov NEP razvrščeni 
glede na fazo izvedbe posameznega ukrepa, in sicer glede na fazo pred izgradnjo (raziskava najboljše 
lokacije in pripravljalna dela na gradbišču), fazo gradnje (priprava gradbišča in namestitev naprave ali 
opreme ter gradnja povezovalne infrastrukture), fazo obratovanja (obratovanje in vzdrževanje v 
obdobju obratovanja) in fazo razgradnje (odstranitev naprave ali opreme, ki se je uporabljala za 
izvajanje ukrepa, in povezovalne infrastrukture). 
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje so upoštevane možnosti kumulativnih vplivov na okolje zaradi 
izvajanja več ukrepov NEP na istem območju ter kumulativnih vplivov na okolje zaradi sočasnega 
izvajanja ukrepov NEP in ukrepov na podlagi načrtov ali programov drugih dejavnosti na istem 
območju ali na isti naravni dobrini.  
 
Vplivi na okolje so razvrščeni glede na razmerje med izvorom vpliva, načinom vplivanja in 
sprejemnikom posledic vpliva. Vplivi so razvrščeni glede na trajanje na kratkotrajne vplive in stalne 
vplive, glede na obseg geografskega vplivanja pa na lokalni nivo, regionalni (državni) nivo, čezmejni ali 
globalni nivo.  
 
Glede na raven upravljanja z vplivi na okolje so vplivi glede na pomen vpliva razvrščeni na strateško 
raven (presoja se v okviru celovite presoje vplivov na okolje ukrepov NEP), na raven prostorskega 
načrtovanja (presoja se v okviru celovite presoje vplivov na okolje prostorskega načrta za umestitev 
ukrepa NEP v prostor) ali na raven presoje vplivov posega v okolje (presoja se v okviru projektne 
presoje vplivov na okolje, ki jih povzroča poseg v okolje). 
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Vplivi na okolje so razvrščeni na pozitivne ali negativne in ugotovitev vsakega vpliva spremlja kratko 
pojasnilo oziroma komentar besedila o pomenu vpliva na okolje.  
 
Pristop pri celovitem presojanju vplivov na okolje temelji na ugotavljanju učinkov, raven natančnosti 
ocenjevanja vplivov pa je sorazmerna podatkom, ki so na razpolago pri opisu posameznega ukrepa iz 
NEP. Opredelitev vplivov na okolje v celoviti presoji vplivov na okolje ter njihovo ocenjevanje nista 
tako podrobno izvedeni, kot je opis in ocena vplivov na okolje pri projektni presoji posegov v okolje. 
Opisi vseh možnih vplivov na okolje, ki so navedeni v Prilogah tega Okoljskega poročila (Priloge 
Okoljskega poročila), se uporabljajo kot usmeritve pri nadaljnjem ocenjevanju vplivov na okolje v 
okviru prostorskega načrtovanja oziroma projektne izvedbe posameznega ukrepa iz NEP. 
 
V tabelah z opisi možnih vplivov na okolje so navedene tudi ravni, kjer je treba navedene možne 
vplive podrobneje opredeliti in za njih načrtovati tudi ukrepe, s katerimi se škodljivim vplivom 
izognemo, jih omilimo ali zmanjšamo. Vplivi na okolje, ki so označeni v teh tabelah kot vplivi 
strateškega pomena, so tudi ocenjeni v tem Okoljskem poročilu. 
 

5.3 Vrednotenje vplivov na okolje 

V tem Okoljskem poročilu so opredeljeni pomembni vplivi na okolje. Ti vplivi so lahko: neposredni, 
daljinski, kumulativni in sinergijski, kratko-, srednje- ali dolgoročni, trajni ali začasni. Vplive izvedbe 
programa smo vrednotili na podlagi posledic na okoljske cilje z uporabo meril vrednotenja, 
predpisanih z Uredbo o okoljskem poročilu in podrobnejšem postopku celovite presoje vplivov 
izvedbe planov na okolje (Uradni list RS, št. 73/05) v velikostnih razredih, prikazanih v spodnji tabeli. 
 
Tabela 8: Ocene pomembnosti vpliva na okolje 
Oznaka ocene 
 

Pomembnost vpliva Opis pomembnosti vpliva 

A ni vpliva oziroma je 
pozitiven vpliv 

Podprogram oziroma ukrep bi občutno koristil doseganju okoljskega 
cilja pri reševanju obstoječih okoljskih vprašanj in/ali pomeni 
priložnost za izboljšanje okoljskega stanja.   

B vpliv je nebistven Podprogram oziroma ukrep bi delno koristil doseganju okoljskega 
cilja s prispevkom k reševanju obstoječih okoljskih vprašanj in/ali 
ponuja priložnost za nekatera okoljska izboljšanja. 

C vpliv je nebistven zaradi 
izvedbe omilitvenih 
ukrepov 

Podprogram oziroma ukrep ne bi bistveno vplival na doseganje 
okoljskih ciljev. Izvedba je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov in usmeritev iz okoljskega poročila. 

D vpliv je bistven Podprogram oziroma ukrep bi delno ogrozil doseganje okoljskega 
cilja, ker dodatno prispeva k okoljski problemom in/ali bi delno 
ogrozil možnost za izboljšanje okoljskega stanja.  

E vpliv je uničujoč Podprogram oziroma ukrep bi resno ogrozil doseganje okoljskega 
cilja, ker povzroča okoljski problem in/ali ogroža možnost za 
izboljšanje okoljskega stanja.  

X ugotavljanje vpliva ni 
možno 
 

Na voljo ni dovolj podrobnosti v zvezi s podprogramom oziroma 
ukrepom, da bi lahko ocenili, kako pomemben je vpliv za doseganje 
okoljskega cilja. Če je ugotovljena taka negotovost, ni mogoče oceniti 
vplivov brez natančnejših podatkov o programu ali/in nadaljnjih 
raziskav. 

 
Za ocenjevanje in vrednotenje okoljskih vplivov načrtovanih ukrepov NEP je v okviru CPVO 
uporabljen naslednji postopek: 
- območja izvajanja posameznega podprograma NEP ali njegovega dela se prekrijejo s kartografsko 

urejenimi podatki o okoljskih izhodiščih, 
- opredelijo se okoljski sprejemniki, na katere ima podprogram vpliv in 
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- ugotovi se in oceni za vsak podprogram NEP naravo možnega vpliva na okolje (pozitivna, 
negativna ali nevtralna) in določi pomen vpliva na okolje na podlagi ocenjevanja pomembnosti 
vpliva. 

 
Pomembnost vpliva na okolje se izraža kot produkt občutljivosti okoljskega sprejemnika in  
receptorjev in velikosti in narave spremembe, ki je posledica vpliva na okolje. Pri določanju 
pomembnosti vpliva na okolje je bilo uporabljeno načelo previdnosti. 
 
Ocene posledic izvedbe plana velikostnega razreda A, B in C pomenijo, da so vplivi izvedbe plana na 
uresničevanje okoljskih ciljev sprejemljivi, pri čemer se z B ocenjujejo vplivi, za katere niso potrebni 
posebni omilitveni ukrepi (razen upoštevanja zakonodajnih predpisov); s C pa vplivi, ki se dosegajo 
ob upoštevanju dodatnih (specifičnih ali posebnih) omilitvenih ukrepov. Oceni posledic izvedbe plana 
velikostnega razreda D in E pomenita, da vplivi izvedbe plana za uresničevanje okoljskih ciljev niso 
sprejemljivi. 
 
Neposredni vplivi izvedbe plana imajo neposredne učinke na izbrana merila vrednotenja.  Daljinski 
vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje z vplivi, ki so posledica izvedbe plana in se 
zgodijo oddaljeno od posega v okolje. Po času trajanja lahko ločimo kratkotrajne vplive (pretežno v 
času gradnje) in dolgotrajne (pretežno v času obratovanja). 
 
Kumulativni vplivi odražajo zanemarljiv vpliv izvedbe plana na izbrana merila vrednotenja, ima pa 
izvedba plana skupaj z obstoječimi posegi ali s posegi, ki so načrtovani in grajeni na podlagi drugih 
planov, velik vpliv na izbrana merila vrednotenja oz. ima več posegov istega plana združen vpliv, 
katerega učinki na izbrana merila vrednotenja niso zanemarljivi. Sinergijski vplivi izvedbe plana so v 
celoti večji od vsote posameznih vplivov. 
 
Sinergijski vpliv se ugotavlja, če se s planom načrtuje poseg v okolje s vplivi, ki so v celoti večji od 
vsote posameznih vplivov. 
 

5.3.1 Metodologija ocenjevanja vplivov na naravne vire 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo 
obstoječe stanje obremenjevanja naravnih virov izboljšalo ali pa nanj ne bo vplivalo. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo na 
obstoječe stanje obremenjevanja naravnih virov imelo neznaten vpliv.   
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma bo na obstoječe stanje obremenjevanja naravnih virov imelo sprejemljiv 
vpliv, če se bodo izvajali za posamezni podprogram oziroma ukrep določeni omilitveni ukrepi 
obremenjevanja naravnih virov.  
D – bistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma obstoječega 
stanja obremenjevanja naravnih virov ne bo izboljšalo kljub izvajanju razumnih omilitvenih ukrepov 
obremenjevanja naravnih virov. Za razumne omilitvene ukrepe štejejo ukrepi, ki ne zmanjšujejo 
možnost doseganja ciljev podprograma oziroma ukrepa NEP in so družbeno in gospodarsko 
sprejemljivi.   
E – uničujoč vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo obstoječe 
stanje obremenjevanja naravnih virov poslabšalo kljub izvajanju razumnih omilitvenih ukrepov 
obremenjevanja naravnih virov.  
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5.3.2 Metodologija ocenjevanja vplivov na zrak 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo 
preprečilo preseganje nacionalne zgornje meje emisije onesnaževal zunanjega zraka ali pa na doseganje 
nacionalne zgornje meje emisije ne bo imelo vpliva. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo na 
doseganje nacionalne zgornje meje emisije onesnaževal zunanjega zraka imelo neznaten vpliv.   
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma bo na doseganje nacionalne zgornje meje emisije onesnaževal zunanjega 
zraka imelo sprejemljiv vpliv, če se bodo izvajali za posamezni podprogram oziroma ukrep NEP 
določeni omilitveni ukrepi zaradi doseganja nacionalne zgornje meje.  
D – bistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma doseganja 
nacionalne zgornje meje emisije onesnaževal zunanjega zraka ne bo omogočilo kljub izvajanju 
razumnih omilitvenih ukrepov zaradi doseganja nacionalne zgornje meje. Za razumne omilitvene 
ukrepe štejejo ukrepi, ki ne zmanjšujejo možnost doseganja ciljev podprograma oziroma ukrepa NEP 
in so družbeno in gospodarsko sprejemljivi.   
E – uničujoč vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo doseganje 
nacionalne zgornje meje emisije onesnaževal zunanjega zraka preprečevalo kljub izvajanju razumnih 
omilitvenih ukrepov zaradi doseganja nacionalne zgornje meje.  
 

5.3.3 Metodologija ocenjevanja vplivov na vode 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo 
omogočilo doseganje dobrega stanja voda, ki je dobro stanje vodnih teles podzemnih voda in dobro 
stanje vodnih teles površinskih voda, ali pa na doseganje dobrega stanja voda ne bo imelo vpliva. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo na 
doseganje doseganje dobrega stanja voda imelo neznaten vpliv.   
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma bo na doseganje dobrega stanja voda imelo sprejemljiv vpliv, če se bodo 
izvajali za posamezni podprogram oziroma ukrep NEP določeni omilitveni ukrepi zaradi doseganja 
dobrega stanja voda.  
D – bistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma doseganja 
dobrega dobrega stanja voda ne bo omogočilo kljub izvajanju razumnih omilitvenih ukrepov zaradi 
doseganja dobrega stanja voda. Za razumne omilitvene ukrepe štejejo ukrepi, ki ne zmanjšujejo 
možnost doseganja ciljev podprograma oziroma ukrepa NEP in so družbeno in gospodarsko 
sprejemljivi.   
E – uničujoč vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo doseganje 
dobrega stanja voda preprečevalo kljub izvajanju razumnih omilitvenih ukrepov zaradi doseganja 
dobrega stanja voda.  
 

5.3.4 Metodologija ocenjevanja vplivov na naravo 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma ne 
bo vplivalo na biodiverziteto in naravovarstveno pomembna območja ali pa bo vpliv pozitiven. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma ne bo 
bistveno vplivalo na biodiverziteto in na naravovarstveno pomembna območja.   
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma ne bo bistveno vplivalo na biodiverziteto in na naravovarstveno 
pomembna območja ob izvedbi omilitvenih ukrepov.   
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D – bistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo bistveno 
vplivalo na biodiverziteto in na naravovarstveno pomembna območja. Omilitveni ukrepi niso možni. 
E – uničujoč vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo uničujoče 
vplivalo na biodiverziteto in na naravovarstveno pomembna območja ob izvedbi omilitvenih ukrepov.   
Omilitveni ukrepi niso možni.  
 

5.3.5 Metodologija ocenjevanja vplivov na kulturno dediščino 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma ne 
bo vplivalo na kulturno dediščino ali bo prispevalo k zmanjšanju ogroženosti kulturne dediščine. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo imelo 
vpliv na območja, objekte ali vplivna območja kulturne dediščine ter širša območja dediščine, toda 
zaradi značilnosti ukrepov iz podprograma ne bo zmanjšan obseg dediščine in ne bodo prizadete 
varovane značilnosti dediščine ali bodo te prizadete neznatno. 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma bo imelo vpliv na območja, objekte ali vplivna območja kulturne 
dediščine ter ogrožalo varovane značilnosti dediščine, vendar so možni in izvedljivi učinkoviti 
omilitveni ukrepi, zaradi katerih bodo vplivi sprejemljivi. 
D – bistven vpliv: izvajanja podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo bistveno 
vplivalo na območja, objekte ali vplivna območja kulturne dediščine, prišlo bo do znatnega ogrožanja 
varovanih značilnosti dediščine in/ali zmanjševanja obsega dediščine. 
E – uničujoč vpliv: izvajanja podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo vplivalo 
na območja, objekte ali vplivna območja kulturne dediščine na način, da je pričakovati uničenje 
varovanih značilnosti dediščine in/ali obsežno zmanjševanja obsega dediščine. 
 

5.3.6 Metodologija ocenjevanja vplivov na podnebne dejavnike 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo 
vplivalo na zmanjšanje emisije TGP ali pa na emisijo TGP ne bo imelo vpliva. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo na 
doseganje okoljskih ciljev zmanjševanja emisije TGP imelo neznaten vpliv. 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma bo na doseganje okoljskih ciljev zmanjševanja emisije TGP imelo 
sprejemljiv vpliv, če se bodo izvajali za posamezni podprogram oziroma ukrep NEP določeni 
omilitveni ukrepi zaradi doseganja teh okoljskih ciljev. 
D – bistven vpliv: izvajanja podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma doseganja 
okoljskih ciljev zmanjševanja emisije TGP ne bo omogočilo kljub izvajanju razumnih omilitvenih 
ukrepov zaradi doseganja teh okoljskih ciljev. Za razumne omilitvene ukrepe štejejo ukrepi, ki ne 
zmanjšujejo možnost doseganja ciljev podprograma oziroma ukrepa NEP in so družbeno in 
gospodarsko sprejemljivi. 
E – uničujoč vpliv: izvajanja podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo doseganje 
okoljskih ciljev zmanjševanja emisije TGP preprečevalo kljub izvajanju razumnih omilitvenih ukrepov 
zaradi doseganja teh okoljskih ciljev.  
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5.3.7 Metodologija ocenjevanja vplivov na krajino 

A – ni vpliva/pozitiven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma ne 
vpliva na krajino oziroma povzroča posege v območja brez prepoznavnih krajinskih značilnosti in 
razvrednotena območja ali prispeva k povečanju prepoznavnosti krajine. 
B – nebistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma povzroča 
posege majhnega obsega ali takih značilnosti, da ne bo prišlo do bistvenih posegov v prepoznavne 
krajinskih značilnosti in sprememb krajinske slike, zaradi izvajanja podprograma ne bo prišlo do 
posegov v območja izjemne krajine in/ali krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni. 
C – nebistven vpliv zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov: izvajanje podprograma NEP oziroma 
ukrepa znotraj podprograma bo povzročilo spremembe prepoznavnih krajinskih značilnosti v še 
sprejemljivem obsegu, zmerne vplive na kakovost krajinske slike in/ali posege v krajinska območja s 
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni, vendar so možni in izvedljivi učinkoviti omilitveni 
ukrepi, zaradi katerih bodo vplivi sprejemljivi. 
D – bistven vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo povzročilo 
bistveno in dolgoročno spremembo prepoznavnih krajinskih značilnosti ter razvrednotenja krajinske 
slike in/ali posege v območja izjemne krajine in/ali posege v krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni na način, da bodo bistveno zmanjšanje kakovosti krajine v teh 
območjih. 
E – uničujoč vpliv: izvajanje podprograma NEP oziroma ukrepa znotraj podprograma bo povzročilo 
obsežno uničenje prepoznavnih krajinskih značilnosti, bistvena razvrednotenja krajinske slike in/ali 
poseganja v območja izjemne krajine oziroma krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni na način, da bodo uničene kakovosti krajine v teh območjih. 
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6 Okoljski cilji 

Na podlagi analize pomembnih vplivov na okolje, ki jih bo glede na okoljsko občutljivost 
posameznega območja povzročalo izvajanje podprogramov NEP oziroma ukrepov znotraj 
podprogramov (v nadaljnjem besedilu: ukrepi NEP), ter na podlagi spoznanj iz predhodnih 
postopkov CPVO energetskih ukrepov (predvsem pri umeščanju energetskih objektov v prostor), so 
bili za to Okoljsko poročilo opredeljeni najpomembnejši cilji varstva okolja. 
 
Po dokončni opredelitvi vplivov na okolje posameznih ukrepov NEP je bila izvedena izboljšava 
izbora okoljskih ciljev z namenom, da se opredelijo okoljski cilji, ki so pomembni za strateško raven 
upravljanja z okoljskimi vplivi ter da se ne uporablja okoljskih ciljev ter pripadajočih kazalnikov, ki se 
uporabljajo za regionalno raven celovitega presojanja okoljskih vplivov (CPVO prostorskih načrtov 
zaradi umeščanje ukrepov NEP v prostor). 
 
Vsak od okoljskih ciljev, opredeljenih za ta postopek CPVO, je bil razdeljen na več okoljskih pod-
ciljev, če je bilo to potrebno zaradi posebnih značilnosti ukrepov ali občutljivosti območja, na katerem 
se bodo izvajali ukrepi NEP. Za vsak okoljski cilj, in z njim povezani okoljski pod-cilj, je bil 
opredeljen kazalnik, ki kot merilo za vrednotenje vplivov na okolje zaradi izvajanja ukrepov NEP 
omogoča uporabo teh okoljskih ciljev. Spodnja slika prikazuje povezavo med okoljskimi cilji in 
kazalniki. 
 
Med postopkom CPVO se je izmerila uspešnost vsakega alternativnega ukrepa NEP, in sicer za vsak 
okoljski cilj ali pod-cilj glede na obstoječe stanje okolja (katerega opis se je tudi izražal v enotah 
kazalnika). 
 
Okoljski cilji se bodo uporabljali tudi kot merilo za ugotavljanje vplivov na okolje med izvajanjem 
posameznih ukrepov NEP. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 7: Povezava med okoljskimi cilji in kazalniki 
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6.1 Opredelitev okoljskih ciljev 

Deset okoljskih ciljev, njihovih pod-ciljev in kazalnikov je podanih v tabeli 9. 
 
Okoljski cilji se nanašajo na vse vidike vplivov na okolje, ki jih za celovito presojo planov oziroma 
programov zahteva Direktiva 2001/42/ES, razen za tiste vidike, za katere je bilo v analizi vplivov na 
okolje posameznega podprograma NEP ugotovljeno, da so vplivi na okolje nepomembni.   
 
Tabela 9: Okoljski cilji, okoljski podcilji in kazalniki 
CPVO 
sprejemnik 
(vidik vpliva) 

Okoljski cilj Okoljski pod-cilj Kazalnik 

Naravni viri  Trajnostna raba 
naravnih virov 

Postopno zmanjšanje vplivov na okolje 
zaradi rabe energetskih mineralnih surovin. 

Letna poraba premoga v energetiki 

Trajnostna energetska raba gozdne biomase. Letna energetska raba gozdne mase/ 
letna raba lesa v lesno predelovalni 
proizvodnji   

Povečanje proizvodnje biogoriv iz lastnih 
obnovljivih virov energije. 

Letna proizvodnja  biogoriv s 
predelavo ligno-celuloznih vlaken  

Učinkovita raba energije. Energetska intenzivnost končne rabe 
energije 

Zrak  Zagotoviti 
doseganje 
nacionalnih 
zgornjih mej 
emisij 
onesnaževal 
zunanjega zraka 

Zagotoviti doseganje nacionalne zgornje 
meje emisije SO2. 

Letna emisija SO2 

Zagotoviti doseganje nacionalne zgornje 
meje emisije NOx. 

Letna emisija NOx 

Zagotoviti doseganje nacionalne zgornje 
meje emisije VOC. 

Letna emisija VOC 

Zagotoviti doseganje nacionalne zgornje 
meje emisije NH3. 

Letna emisija NH3 

Zagotoviti doseganje nacionalne zgornje 
meje emisije prašnih delcev (PM TSP, PM10, 
PM2,5). 

Letna emisija (PM TSP, PM10, PM2,5) 

Vode  Varovati 
kakovost 
površinskih in 
podzemnih voda 

Doseganje dobrega stanja voda za vodna 
telesa, kjer okoljski cilji brez ustreznih 
dopolnilnih ukrepov do leta 2015 ne bodo 
doseženi. 

Parametri dobrega stanja voda, in sicer 
dobrega stanja vodnih teles podzemnih 
voda in dobrega stanja vodnih teles 
površinskih voda:  
- parametri dobrega stanja vodnih 

teles podzemnih voda so 
parametri dobrega kemijskega 
stanja vodnih teles podzemnih 
voda in parametric dobrega 
količinskega stanja vodnih teles 
podzemnih voda,  

- parametri dobrega stanja vodnih 
teles površinskih voda so 
parametri dobrega kemijskega 
stanja vodnih teles površinskih 
voda in parametric dobrega 
ekološkega stanja vodnih teles 
površinskih voda.  

Preprečitev poslabšanja stanja voda za vsa 
vodna telesa, pri čemer je v prihodnosti 
treba zagotoviti varstvo in ohranjanje 
dobrega stanja teh vodnih teles. 
Postopno zmanjšanje onesnaževanja s 
prednostnimi snovmi in ustavitev ali 
postopna odprava emisij, odvajanja in 
uhajanja prednostnih nevarnih snovi. 
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Narava  Preprečevanje 
zmanjševanja 
biotske 
raznovrstnosti na 
ravni 
ekosistemov (in 
habitatnih tipov), 
vrst (in 
habitatov) ter 
genomov (in 
genov) 
 
 
 
 
 
 
 

Ohranjanje visoke stopnje biotske 
raznovrstnosti flore, favne in habitatnih 
tipov. 
 

Sprememba stanja ohranjenosti vrst in 
habitatnih tipov iz Poročila po 17. 
členu Direktive o habitatih 
(92/43/EGS) 

 
 
Ohranjanje visoke stopnje biotske 
raznovrstnosti prosto živečih ptic. 

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

Preprečevanje 
negativnega 
vpliva na 
naravovarstveno 
pomembna 
območja. 

Ohranjanje obsega in značilnosti 
naravovarstveno pomembnih  območij (v 
mednarodnem in nacionalnem merilu). 

Obseg in značaj posegov v 
naravovarstveno pomembna območja: 
- Natura 2000 območja (SCI, SPA 

in SPA dodatki) 
- Ekološko pomembna območja 
- Zavarovana območja 
- Naravne vrednote  
- Ramsarska mokrišča  
- Biosferni rezervati  
- UNESCOVA  naravna dediščina  
- IBA območja 
 

Kulturna 
dediščina  

Varovati 
kulturno 
dediščino 

Ohranjanje obsega in značilnosti objektov in 
območij kulturne dediščine. 

Obseg in značaj posegov v objekte in 
območja kulturne dediščine  

Podnebni 
dejavniki 

Vključiti ukrepe 
za blažitev in 
prilagajanje na 
podnebne 
spremembe 

Zagotoviti učinkovito pridobivanje čiste in 
zelene energije, ki zagotavljajo izpolnjevanje 
energetskih ciljev. 

Delež končne rabe energije iz 
obnovljivih virov energije. 
 
Pozitivni prispevek k zmanjšanju 
emisije TGP. 
 
V kolikšni meri napovedi podnebnih 
sprememb, povečujejo na dolgi rok 
ogroženost infrastrukture. 

Krajina  Varovati 
kakovosti krajine 

Ohranjanje krajinskih značilnosti. Obseg in značaj spremembe krajinskih 
značilnosti 

Ohranjanje krajinskih območij s 
prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 
ravni in izjemnih krajin. 

Obseg in značaj posegov v krajinska 
območja s prepoznavnimi značilnostmi 
na nacionalni ravni in izjemne krajine 

Zdravje  Vključiti ukrepe 
za izogibanje 
negativnim 
vplivom na 
zdravje ljudi in 
prebivalstva in 
iskati možnosti 
za izboljšanje. 

Zmanjšati izpostavljenost prebivalstva 
elektromagnetnemu sevanju daljnovodov 
prenosnega električnega omrežja in vodov 
omrežja za distribucijo električne energije. 

Število stavb z varovanimi prostori, ki 
so čezmerno izpostavljeni 
elektromagnetnemu sevanju. 
 
Delež vodov omrežja za distribucijo 
električne energije, ki so na 
poselitvenih območjih zakopani v tla.  

Materialne 
dobrine 

Obvladovati in 
zmanjševati 

Umeščanje energetskih objektov na 
obstoječe industrijske ali energetske lokacije 

Število novih energetskih lokacij 
večjega obsega. 
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vplive na 
obstoječe pravice 
ali na obstoječo 
poselitev zaradi 
umeščanja 
velikih 
energetskih 
objektov v 
prostor 

z namenom, da se v največjem možnem 
obsegu uporabi obstoječa infrastruktura. 
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7 Stanje okolja 

V postopku CPVO je treba zagotoviti, da se v Okoljsko poročilo vključijo opisi pomembnih vidikov 
obstoječega stanja okolja in verjetnega razvoja tega stanja brez izvajanja ukrepov NEP.  
 
Opisi pomebnih značilnosti obstoječega stanja okolja in njegovega verjetnega razvoja so osredotočeni 
na tiste značilnosti okolja, ki so pomembne za strateško raven, kar obsega splošne značilnosti 
obravnavanega območja posegov v okolje in značilnosti okolja, ki so pomembne na mednarodni in 
državni ravni. V to poglavje so vključene tudi informacije o verjetni bodoči spremembi stanja okolja, 
če se ukrepi ne bi izvedli, in informacije o obstoječih čezmernih obremenitvah na območju posega 
ukrepov NEP.  
 
Za opis relevantnih značilnosti stanja okolja na območju izvajanja podprogramov NEP so 
obravnavani naslednji vidiki: 

- naravni viri (tla, gozd, ravnanje z ostanki zgorevanja trdnih fosilnih goriv), 
- zrak, 
- vode, 
- narava (flora, favna, habitatni tipi, varovana območja, EPO, naravne vrednote), 
- kulturna dediščina, 
- podnebni dejavniki, 
- krajina, 
- zdravje ljudi in 
- materialne dobrine. 

 
Opis obstoječega stanje okolja je povzet po poročilih Agencije RS za okolje, po poročilih Statističnega 
urada RS, analizi stanja okolja v Nacionalnem programu varstva okolja 2005–2012 (ReNPVO) ter 
analizah stanja v operativnih programih za različna področja.  
 
Obstoječe stanje okolja je najprej obravnavano opisno, ki je hkrati utemeljitev za izbor kazalnikov, 
relevantnih za spremljanje vplivov na okolje zaradi izvajanja ukrepov iz posameznih podprogramov 
NEP. V opisu razvoja stanja okolja brez izvajanja ukrepov NEP pa je obstoječe stanje okolja 
prikazano s posameznimi kazalniki stanja okolja. 
 
Obstoječe stanje narave je podrobneje obravnavano v Dodatku za presojo sprejemljivosti vplivov 
izvedbe NEP na varovana območja, ki je samostojna priloga Okoljskega poročila. 
 

7.1 Prikaz obstoječega stanja okolja 

7.1.1 Naravni viri 

7.1.1.1 Tla 

Tla v Sloveniji so zelo raznolika. Ker so dejavniki nastanka in razvoja tal zelo raznoliki, tudi tla 
odražajo precejšnjo ekološko pestrost. Hkrati se ta raznolikost odraža tudi v rabi tal (dejanska raba tal 
je na karti v prilogi 1) Za Slovenijo je značilno pestro prepletanje gozdnih in kmetijskih zemljišč. 
Kategorija zemljišč, označena kot »Grajena zemljišča« zaseda 22,7 %, torej skoraj tretjino celotne 
površine Slovenije. Gozdovi so z 58 % (kar vključuje tudi grmičaste gozdove) prevladujoča kategorija 
pokrovnosti v Sloveniji. Podatkov o degradiranih območjih zaradi izvajanja industrijskih dejavnosti 
(opuščeni kamnolomi, odlagališča industrijskih odpadkov, opuščene industrijske površine) ni na 
razpolago.  
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Vse od sedemdesetih let prejšnjega stoletja je pogozdovanje prepoznano kot glavni razlog sprememb 
v pokrovnosti v Sloveniji. V zadnjem obdobju pa so na območju Slovenije zaznane spremembe s 
povečanjem nesklenjenih urbanih območij ter območij namenjenih industriji in cestnim omrežjem. V 
tem obdobju je bila najpomembnejša gonilna sila obsežnejših sprememb iz gozdnatih in kmetijskih 
površin v grajene gradnja prometnega omrežja (Vir: Kazalci okolja, ARSO-EIONET). 
 
Tla v Sloveniji so na splošno dobro oskrbljena z organsko snovjo, zaradi pretežno karbonatne 
osnovne sestave tal in manjšega vpliva onesnaženosti zunanjega zraka v zadnjem obdobju, na 
nepozidanih zemljiščih tudi ni opaziti posledic zakisovanja zaradi izpustov plinov, ki povzročajo 
zakisovanje ali evtrofikacijo. Sorazmerno dobro stanje tal je posledica dejstva, da se na tako 
imenovanih grajenih zemljiščih ni izvajala intenzivna industrijska dejavnost, ki bi zaradi nastajanja 
odpadkov povzročila degradacijo tal večjega obsega. Vendar je kot pravilo, da so v okolici 
termoelektrarn na fosilna goriva območja, ki so degradirana bodisi zaradi obdelave uporabljenih 
energetskih mineralnih surovin bodisi zaradi odlaganja ostankov njihove energetske uporabe. 
 
Intenzivna industrializacija in delno tudi kmetijska proizvodnja sta povzročili, da so plodna tla in 
gozdovi v zadnjih desetletjih utrpeli škodo. Predvsem gre za spremembo namembnosti kmetijskih 
zemljišč in za najrazličnejše oblike vplivov antropogenega izvora, ki tla izpostavljajo različnim 
degradacijskim spremembam . 
 
Oceno degradiranosti tal zaradi energetske uporabe premoga, ki je v Sloveniji edino razpoložljivo 
fosilno gorivo, je možno izdelati na podlagi podatkov o izkoriščanju rjavega premoga in lignita, ki je 
leta 2008 predstavljal 15,3 % primarne energetske bilance v državi. Odkopne zaloge rjavega premoga 
v Rudniku Trbovlje-Hrastnik (RTH) so ocenjene na 26 milijonov ton, in lignita v Velenju na 168 
milijonov ton. Predvsem zaradi varovanja okolja je uporaba premoga omejena le na termoenergetske 
objekte, ki večinoma imajo naprave za čiščenje dimnih plinov. Z zakonom o spremembah in 
dopolnitvah Zakona o postopnem zapiranju RTH in razvojnem prestrukturiranju regije se je 
pridobivanje premoga za prodajo v omenjenem rudniku podaljšalo v leto 2010, po tem letu pa bomo 
v Sloveniji premog predvidoma pridobivali le še v Premogovniku Velenje, ki bo lignit dobavljal 
izključno Termoelektrarni Šoštanj za proizvodnjo električne energije in toplote.  
 

7.1.1.2 Gozd 

Več kot polovico kopnega ozemlja države pokrivajo gozdovi (56 %, skupaj z grmičastim gozdom 58 
%), drugo naravno rastje (naravni travniki, mokrišča, vodne, malo- ali neporasle površine) zavzema 4 
%, 35 % površja je namenjenega kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine (po interpretaciji 
satelitskih posnetkov, zajetih leta 2006, z metodologijo CORINE Land Cover - CLC2006). Površina 
gozdov se sicer povečuje, vendar le tam, kjer je gozdov z vidika krajinske pestrosti in krajinskega 
videza že zdaj veliko. Do leta 2008 je bilo največ krčitev posledica izgradnje infrastrukturnih objektov 
kot so avtoceste in daljnovodi ter za pozidavo in za ostale namene (kamnolomi, deponije, smetišča). 
Poseben problem predstavljajo krčitve gozdov za kamnolome in peskokope, ki po obsegu sicer ne 
izstopajo, imajo pa velik vpliv na okolico in so v močnem porastu. V letu 2008 so se izjemno povečale 
krčitve gozdov za kmetijske namene in obsegajo skoraj polovico vseh izkrčenih površin. Po 
metodologiji CLC, ki zajema le spremembe, večje od 5 ha, so se med letoma 1996 in 2006 za skupaj 
603 ha povečale površine, namenjene cestni infrastrukturi, z dodatnimi 507 ha za večja gradbišča. Za 
vsaj 86 ha je več tudi površin, namenjenih industriji in trgovini. 
 
Gozdna biomasa kot klasično kurjenje lesa v individualnih kuriščih, v industrijskih kotlih za 
energetske namene ali v modernih individualnih in skupinskih napravah za ogrevanje in procesno 
toploto predstavlja enega največjih potencialov za rabo OVE v Sloveniji. Biomasa kot OVE 
predstavlja trenutno 8 % v končni porabi energije, večinoma za ogrevanje v gospodinjstvih in kot 
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dodatno kurivo v industriji. V letu 2008 se je raba tega vira energije močno povečala v proizvodnji 
električne energije in toplote zaradi začetka sosežiga lesne biomase. Potencialne vire lesne biomase 
predstavljajo ne-tehnični les iz gozdov (okrog 1,500,000 m3/leto), lesna masa z zaraščajočih se 
kmetijskih površin (okrog 276,000 m3/leto) in lesni ostanki v lesno-predelovalni industriji (okrog 
500,000 m3/leto).  
 
Kljub veliki pestrosti podnebnih, geoloških in reliefnih razmer v Sloveniji prevladujejo gozdna 
rastišča, na katerih naj bi bila bukev glavna drevesna vrsta. Ta rastišča zavzemajo tri četrtine gozdne 
površine. Pri gospodarjenju z gozdovi se je v obdobju nekaj sto let vrstna sestava gozdov sicer znatno 
spremenila, vendar pa v splošnem gozdove v Sloveniji lahko štejemo za vrstno zelo dobro ohranjene. 
Zaščitna vloga gozda se v danih geoloških, podnebnih in hidroloških razmerah Slovenije kaže v 
varstvu naselij, tehnične infrastrukture in kmetijskih zemljišč pred naravnimi stihijami. Sedanje 
razmere, ki omogočajo rabo zemljišč za razmeroma stabilno kmetijsko proizvodnjo, je v Sloveniji 
mogoče ohraniti le s pomočjo določene relativno velike stopnje gozdnatosti. Gozdovi so za Slovenijo 
tudi gospodarsko zelo pomembni.  
 
V Sloveniji ima areal svoje naravne razširjenosti 71 drevesnih vrst, od tega le deset (10) vrst iglavcev in 
enainšestdeset (61) vrst listavcev. Goratost Slovenije, težka prehodnost kraškega sveta in zato velik 
delež težko dostopnih gozdov so poglavitni vzroki, da je na prostoru Slovenije v preteklosti človek 
vplival na gozd manj usodno kot v večini srednjeevropskih držav. Zato so gozdovi razmeroma dobro 
ohranjeni, še posebno kar zadeva pestrost naravne sestave drevesnih vrst in strukturiranost (vertikalno 
in horizontalno) sestojev. Bolj spremenjenih (zasmrečenih) gozdov je le okrog 15%. Kljub temu 
dejanska drevesna sestava v precejšnji meri odstopa od potencialne vegetacije.  
 
Lesna zaloga gozdov se je upoštevajoč tudi povečanje površine gozdov v zadnjih 50 letih povečala za 
več kot 2-krat. Pomembno je, da se v prirastku zaloge lesa v slovenskih gozdovih vsako leto veže več 
kot 7 milijonov ton CO2 iz zraka. 
 
Gozdna biomasa je eden redkih naravnih materialov, ki zaradi specifike nastanka v procesu 
fotosinteze iz ozračja veže CO2. Sproščanje CO2 pa v ekologiji današnjega globaliziranega sveta in 
spremenjenih klimatskih razmerah pomeni pomembno nevarnost, povzročeno ravno zaradi 
nekontroliranega izpusta CO2 v ozračje, zaradi energetsko ter snovno potratnih svetovnih industrij. 
Les in leseni izdelki v času svoje celotne življenjske dobe tega plina tudi ne sproščajo v ozračje. 
Nasprotno, v njih je CO2 skladiščen (sekvestracija CO2). Zaradi te lastnosti lesa je treba 
doseči/oblikovati čimbolj racionalen in smotrn sistem uporabe lesa v vsej gozdno-lesni predelovalni 
verigi. Pri vzpostavitvi sistema uporabe lesa je treba zagotoviti, da je za pridobivanje vseh oblik 
energije, tudi biogoriv, primerna uporaba pretežno stranskih produktov predelave lesa (pri vseh 
stopnjah pridelave in predelave) in pa lesa, pridobljenega iz izdelkov po izteku njihove življenjske 
dobe. Taka oblika sistema uporabe lesa je z vidika celotne nacionalne ekonomije edina smiselna. 
Izboljšuje namreč ekonomiko lesno predelovalne industrije in s tem neposredno zvišuje 
konkurenčnost panoge, zaradi zniževanja emisij CO2 in z njim povezanih pozitivnih ekonomskih in 
okoljskih koristi pa posredno ekonomsko učinkovitost celotnega slovenskega gospodarstva. 
 

7.1.2 Zrak 

Onesnaženost z delci PM10 ter ozonom se zmanjšuje. Meritve PM10 kažejo občasna preseganja mejnih 
vrednosti na celotnem ozemlju Slovenije, še posebej v notranjosti, kjer v zimskem obdobju nastajajo 
dolgotrajne temperaturne inverzije. Analiza virov PM10 kaže, da je vzrok onesnaženju z delci PM10 
večinoma cestni promet, predvsem v prometno bolj obremenjenih urbanih središčih, v slabo 
prevetrenih kotlinah pa tudi izpusti iz kurilnih naprav ter industrijskih virov. K onesnaženju zaradi 
ozona na Primorskem bistveno prispeva daljinski transport iz Padske nižine v Italiji. Na degradiranem 
območju Mežiške doline se občasno pojavljajo povišane koncentracije svinca v zunanjem zraku. 
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Kljub povečani rabi končne energije, predvsem v prometnem sektorju, se izpusti spojin, ki povzročajo 
zakisovanje in evtrofikacijo ter predhodnikov ozona zmanjšujejo in ne presegajo mejnih vrednosti. 
Projekcije do leta 2020 nakazujejo nadaljnje zniževanje izpustov onesnaževal v zrak pod predpisane 
ciljne vrednosti. Ob tem velja omeniti, da projekcije koncentracij dušikovih oksidov (NOx) ostajajo 
precej negotove, predvsem zaradi vpliva tranzitnega prometa, ki se je po vstopu Slovenije v EU 
skokovito povečal. 
 
Poleg negativnega vpliva, ki ga ima onesnažen zrak na zdravje ljudi ugotavljamo tudi poškodbe na 
ekosistemih, predvsem v okolici industrijskih in termoenergetskih objektov.  
 
Po podatkih so otroci (0-15 let) v povprečju izpostavljeni letnim koncentracijam 30-40 µg PM10/m3, 
kar je nad priporočeno vrednostjo Svetovne zdravstvene organizacije (20 µg PM10/m3).  
 
Pokrovnost epifitskih lišajev kaže boljšo ohranjenost gozdov na višjih nadmorskih višinah, 
biomonitoring mahov pa nekoliko povišane vrednosti kovin in dušika v okolici večjih mest ter 
industrijskih in termoenergetskih objektov. Povečane vrednosti v zahodni Sloveniji pripisujemo 
daljinskemu transportu, v severovzhodni Sloveniji pa predvsem prometu ter kmetijstvu. Posledice 
povišanih koncentracij ozona (AOT40) se v veliki meri odražajo na zmanjšani količini pridelka, na 
zmanjšani rasti trajnic ter tvorbi semen pri enoletnicah in na slabši rasti gozdnih dreves. 
 
Slovenija bo morala v prihodnosti najti učinkovitejše rešitve v vseh okoljsko relevantnih sektorjih, s 
poudarkom na medsektorskem sodelovanju na področju prometa ter energetike. Cilje, ki zagotavljajo 
kakovost zunanjega zraka, bo potrebno vključiti v sistem prostorskega planiranja na ravni občin ter 
okrepiti področje ekonomskih instrumentov v smislu načela onesnaževalec plača. Spodbujati bo 
potrebno tudi skrb za zdravje ljudi in večji poudarek nameniti izobraževanju, obveščanju in 
ozaveščanju, katerega rezultat bo izražanje skrbi za varstvo okolja v dejanskem vedenju posameznika. 
 
Slovenija mora doseči cilje, opredeljene v Direktivah 2008/50/EC ter 2001/81/ES (NEC Direktiva). 
Za ocenjevanje vplivov na okolje posameznih podprogramov NEP so pomembne z NEC Direktivo 
določene nacionalne zgornje meje emisije za naslednja onesnaževala: SO2, NOx, NMVOC, NH3 in 
predvidoma tudi PM10 oziroma PM2,5. 
 
Poleg povišanih koncentracij PM10 se na celotnem območju Slovenije pojavljajo povišane 
koncentracije ozona. Te presegajo tako ciljno kot dolgoročno naravnano vrednost na vseh merilnih 
mestih, razen na tistih, ki so izpostavljena izpustom dušikovih oksidov zaradi prometa. Največ 
preseganj opozorilne vrednosti za zaščito zdravja ljudi (180 µg ozona/m3) je v času poletja na 
Primorskem ter v višje ležečih predelih, k čemur bistveno prispeva zračni prenos iz Padske nižine v 
Italiji. 
 
V Sloveniji se spremljajo učinki onesnaževal na gozdne ekosisteme z zakisovanjem (SO2 in NOx) in 
evtrofikacijo (NOx, NH4). Rezultati kažejo, da je v primerjavi z ostalimi območji Evrope v Sloveniji 
zelo malo prekoračitev kritičnih vnosov za kisla onesnažila, medtem ko je evtrofikaciji država 
potencialno bolj podvržena. Pri zakisovanju tal je opazna povezava med kamninsko podlago in 
izračunanimi kritičnimi vnosi, saj so na karbonatih vrednosti tako visoke, da niso relevantne, ker 
takšne depozicije prej povzročijo neposredno škodo na rastlinah. Glede zakisovanja je zato smiselno 
vrednotiti le nekarbonatna območja (predvsem na vzhodu države). Kritični vnosi za dušik kot 
evtrofikacijski dejavnik so najnižji na območju prodnatih teras večjih rek. Prekoračitve se pojavljajo 
zelo raztreseno po Sloveniji, vendar površinsko v zelo majhnem obsegu. Izračuni kažejo, da prihaja do 
prekoračitev na manj kot 1 % gozdnih območij Slovenije. 
 
Na onesnaženost zraka v veliki meri vpliva počasno prestrukturiranje slovenskega gospodarstva, 
netrajnostni potrošniški vzorci ter izpusti, predvsem iz prometa in energetike. Kljub povečani rabi 
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končne energije, predvsem v prometnem sektorju, se izpusti spojin, ki povzročajo zakisovanje in 
evtrofikacijo ter predhodnikov ozona zmanjšujejo in ne presegajo mejnih vrednosti. 
 
Visoka rast rabe končne energije v prometu je posledica naraščanja stopnje motorizacije prebivalstva, 
povečanja števila prevoženih kilometrov na osebno vozilo, po vstopu v EU pa je glavni povzročitelj 
večje rabe tekočih goriv izrazit porast tranzitnega prometa. Leta 2007 je s 37 % rabe končne energije 
sektor promet postal največji porabnik energije, leta 2008 pa se je z dobrimi 40 % na tem mestu še 
utrdil.  
 
Kljub povečani rabi energije se izpusti v zrak iz energetskega in prometnega sektorja zmanjšujejo. V 
letu 2007 so se izpusti NOx in NMVOC znižali pod ciljne vrednosti, izpusti SO2 in NH3 pa so ostali 
nižji od ciljnih vrednosti za leto 2010. To je vplivalo na znižanje izpustov snovi, ki povzročajo 
zakisovanje, predhodnikov ozona ter delcev. NOx je edino onesnaževalo, ki je s pomembnim deležem 
prisotno v vseh treh skupinah. Glavni vir izpustov NOx je promet, sledi proizvodnja elektricne 
energije in toplote. 
 
Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo so se v obdobju 2002-2007 zmanjšali za 
slabih 50 % (glede na leto 2002) oz. za 73 % v celotnem obdobju 1990-2007 (glede na leto 1990), 
predvsem zaradi zmanjšanja izpustov SO2. V Sloveniji smo izpuste SO2 do leta 2007 zmanjšali za 80 
% (glede na leto 2002) oz. za 94 % (glede na leto 1980). Zmanjšanje je predvsem posledica manjših 
izpustov iz termoelektrarn, uvajanja tekočih goriv z nižjo vsebnostjo žvepla (1995), uporabe 
kakovostnejših goriv ter implementacije Uredbe o mejnih vrednostih emisije snovi v zrak iz velikih 
kurilnih naprav in Direktive 96/61ES o celovitem preprečevanju in nadzorovanju onesnaževanja 
(Direktiva IPPC) (2004).  
 
Izpusti SO2 so bili v letu 2007 za 47 % nižji od ciljne vrednosti.  
 
Letni izpusti NOx so se do leta 2007 zmanjšali za skoraj 10 % (v primerjavi z letom 2002) oz. za 20 % 
(v primerjavi z letom 1987). Izpusti NOx so bili v letu 2007 za 1 % nižji od ciljne vrednosti. 
 
Letni izpusti NH3 so se do leta 2007 zmanjšali za 7 % (v primerjavi z letom 2002), medtem ko so se v 
celotnem obdobju 1990-2007 zmanjšali za 23 % (glede na leto1990). Zmanjšanje je posledica 
zmanjševanja števila glav živine. Izpusti NH3 so bili v letu 2007 za 1 % nižji od predvidene ciljne 
vrednosti.  
 
Letni izpusti NMVOC so se do leta 2007 zmanjšali za 18 % (v primerjavi z letom 2002) oz. za 39 % (v 
primerjavi z letom 1990). Zmanjšanje gre pripisati zmanjševanju izpustov v prometu z motornimi 
vozili, povečanju števila vozil, ki so opremljena s katalizatorji in implementaciji dveh uredb o emisiji 
VOC v zrak. Izpusti NMVOC so bili v letu 2007 za 1,7 % nižji od ciljne vrednosti. 
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7.1.3 Vode 

V primerjavi z drugimi državami sveta je Slovenija nadpovprečno vodnata, vendar neenakomerna 
krajevna razporejenost padavin in raznolikost odtočnih razmer pogojujeta različno razpoložljivost 
vode (priloga 2). Cilji okoljske politike na področju voda so zato usmerjeni predvsem v zagotavljanje 
zanesljive in varne oskrbe prebivalstva z vodo, spodbujanju njene trajnostne rabe in ohranjanju 
dobrega količinskega, kemijskega in ekološkega stanja ter zmanjševanju škodljivega delovanja voda in 
blažitvi učinkov suše na razpoložljivost vodnih virov. Zmanjševanje vodnatosti rek pa lahko vpliva 
tudi na proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov in dodatno otežuje doseganje okoljskega 
cilja podnebno energetskega svežnja zakonodaje EU. 
 
V Sloveniji so zaradi raznolikosti klimatskih in hidroloških pogojev pogoste poplave in suše, ki 
občasno povzročajo veliko materialno škodo in zahtevajo tudi človeške žrtve.  
 
Velika razpršenost obremenitev in vse večji pritiski na zelo ranljivih območjih povzročajo onesnaženje 
vode in poslabšujejo njeno stanje. Dostopnost do zdravstveno ustrezne pitne vode je eden od 
najpomembnejših okoljskih ciljev. Pitna voda je kar na velikem številu pa so presežene tudi mejne 
vrednosti za pesticide in nitrate.  
 
Vodna bilanca Slovenije je s skoraj 1580 mm letnih padavin in odtočnim količnikom 54,5 % v 
splošnem ugodna. V zadnjem tridesetletnem vodnobilančnem obdobju 1971-2000 se nakazuje za 11 
% povečano izhlapevanje in za okoli 6 % zmanjšan površinski odtok glede na predhodno bilancno 
obdobje 1961-1990. Upadanje izkazuje tudi bilanca rečnega odtoka. Ob preučevanju razpoložljivega 
niza podatkov obdobja 1961–2007 je upadanje neto rečnega odtoka iz Slovenije izrazito. Ob 
nadaljnjem spreminjanju rabe prostora, predvsem ob širjenju površine gozda in ob zviševanju 
temperature zraka lahko se še naprej pričakuje zmanjševanje neto odtoka. 
 
Trend števila pojavov visokih voda slovenskih rek je v zadnjem desetletju neizrazit. V tem desetletju 
je bilo od 24 (leta 2003) do 86 (leta 2005) visokovodnih primerov, ko so pretoki slovenskih rek 
presegli opozorilne poplavne vrednosti. Izrazitost pojavov visokih voda pa je vse večja in pretoki 
slovenskih rek se vse pogosteje približujejo ali celo presegajo rekordne vrednosti dolgoletnih 
opazovanj. Pri tem izstopajo predvsem manjši vodotoki hudourniškega značaja, večinoma v 
visokogorju in povirjih večjih rek.  
 
Čeprav letna količina padavin v Sloveniji regionalno še ne upada, v nekaterih območjih celo narašča, 
beležimo vse pogostejše hidrološke suše.  
 
Raba vode v zadnjih letih od 2002 do 2008 niha za okrog 12 %. Največji porabnik vode je energetika s 
600 do 800 milijoni m3 (samo za hlajenje, raba vode za proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah tu ni zajeta), sledijo pa gospodinjstva, industrija in rudarstvo ter kmetijstvo z manj 
kot milijonom m3 porabljene vode preko namakalnih sistemov na 7.255 ha zemljišč. 
 
V letu 2008 je bilo v Sloveniji v primerjavi z letom 2007 za različne namene v kmetijstvu, gradbeništvu 
in predelovalni dejavnosti porabljenih za 20,2 % več vode. Poraba pitne vode v gospodinjstvih le 
rahlo narašča, v 2008 je bila 0,3 % večja kot leta 2002. Po kazalcu rabe vodnih virov se med 
evropskimi državami Slovenija uvršča med države z najmanjšo izrabo vodnih virov. 
 
V prihodnosti je na obeh vodnih območjih pričakovati povečanje rabe vode. Na vodnem območju 
Donave se do konca leta 2015 predvideva izgradnja novih vodnih elektrarn, leta 2013 pa pričetek 
izgradnje večjega števila suhih zadrževalnikov za varstvo pred poplavami, razvoj ribogojstva in 
ribištva, povečano rabo vode za namakanje itd. Tudi na vodnem območju Jadranskega morja se 
pričakuje povečano povpraševanje, predvsem po pitni vodi za oskrbo naraščajočega stalnega in 
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začasnega prebivalstva, predvideva se povečevanje pomorskega prometa in navtičnega turizma ter 
posledično poslabšanje stanja vseh delov okolja na obalnem območju. 
 
Za obdobje od 2006 do 2008 smo ugotovili dobro kemijsko stanje za 147 (95,5 %) vodnih teles 
površinskih voda, za sedem vodnih teles (4,5 %) pa je bilo ugotovljeno slabo kemijsko stanje. Ocena 
kemijskega stanja površinskih voda predstavlja obremenjenost površinskih voda s 33 prednostnimi in 
prednostno nevarnimi snovmi, za katere so na območju držav Evropske skupnosti postavljeni enotni 
okoljski standardi kakovosti in določene maksimalne dovoljene koncentracije teh snovi v vodi. Tudi 
kemijsko stanje morja je slabo zaradi previsoke vsebnosti tributilkositrovih spojin. 
 
Glede ekološkega stanja vodna telesa površinskih voda v 48-ih primerih (31 %) ne dosegajo dobrega 
stanja, dve vodni telesi (1 %) sta razvrščeni v zelo slabo, sedem (5 %) v slabo in 39 (25 %) v zmerno 
ekološko stanje. Okoljske cilje dosega 78 vodnih teles (50 %), od tega jih je 11 (7 %) razvrščeno v zelo 
dobro, 67 (43 %) pa v dobro stanje. Kandidati za močno preoblikovana vodna telesa (19 močno 
preoblikovanih vodnih teles) so ocenjeni za reke, za zadrževalnike pa še niso ocenjeni.  
 
Zaradi posebnih onesnaževal, ki je sestavni del ocene ekološkega stanja površinskih voda, je bilo v 
zmerno stanje razvršcenih 19 vodnih teles. Razlogi so v preseganju mejnih vrednosti za kovine, 
halogenirane organske spojine (AOX), mineralna olja, anionaktivne detergente, metolaklor, sulfat in 
poliklorirane bifenile.  
 
Pri kakovosti kopalnih voda v obdobju 2004-2008 ugotavljamo na podlagi rezultatov analiz dveh 
mikrobioloških (skupnih koliformnih bakterij in koliformnih bakterij fekalnega izvora) ter treh 
fizikalno-kemijskih parametrov (fenoli, mineralna olja, detergenti) manjšo neskladnost voda na morju 
ter večjo neskladnost na celinskih vodah. Velik del kopalnih voda na morju izpolnjuje tudi 
priporočene vrednosti direktive, slabša pa je kakovost celinskih voda.  
 
Skupna ocena kemijskega stanja podzemnih voda kaže, da so zaradi intenzivnih človekovih 
dejavnosti najbolj obremenjena vodna telesa pretežno v vodonosnikih z medzrnsko poroznostjo v 
severovzhodni Sloveniji.  
 

7.1.4 Narava in biotska raznovrstnost 

Slovenija ima kljub majhni površini izredno visoko vrstno pestrost, z velikim številom vrst na 
majhnem prostoru. V svetovnem merilu se lahko ponaša z eno najvišjih podzemeljskih biotskih 
pestrosti in je z 58 % površinsko zastopanostjo z gozdovi (vrstno zelo dobro ohranjenih) ena najbolj 
gozdnatih evropskih držav. Varovana območja narave, ki vključujejo zavarovana območja narave in 
območja Natura 2000 so v letu 2009 predstavljala 39,7 % ozemlja Slovenije, kar je skoraj šestkrat več 
kot leta 1992. Spremljanje stanja biotske raznovrstnosti je v vzpostavljanju. 
 
V Sloveniji je med najpomembnejšimi mehanizmi ohranjanja rastlinskih in živalskih vrst ter njihovih 
habitatov ustanavljanje zavarovanih območij, z vstopom v Evropsko unijo pa smo vzpostavili tudi 
ekološko pomembna območja ter posebna varstvena območja, ki jih imenujemo območja Natura 
2000. Tako imamo danes 12,57 % ozemlja na zavarovanih območjih in 52,16 % ozemlja na ekološko 
pomembnih območjih, 35,5 % ga je varovanega v okviru Nature 2000, od leta 2008 pa še 1,7 % v 
okviru območij, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna območja varstva, pa 
z uredbo niso bila določena za območja Natura (MOP, 2010). 
 
Habitatni tipi 
Osnova za opredelitev in poimenovanje habitatnih tipov je priročnik Habitatni tipi Slovenije – 
tipologija. Tipologija habitatnih tipov je tu usklajena z evropsko tipologijo (A Classification of 
Palearctic Habitats) in kjer je to strokovno upravičeno, prirejena razmeram v Sloveniji. Habitatni tipi z 
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večjim številom ogroženih vrst pa so predvsem suha in vlažna travišča, obalni in morski habitatni tipi 
ter stoječe in tekoče vode. V  Uredbi o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 36/09) so prikazani 
habitatni tipi, ki se prednostno ohranjajo v ugodnem stanju na celotnem območju Republike Slovenije 
in habitatni tipi, ki so na območju Evropske unije v nevarnosti da izginejo, in so v predpisih Evropske 
unije, ki urejajo varstvo prosto živečih rastlinskih in živalskih vrst, opredeljeni kot prednostni. 
 
 

Rastlinstvo 
Za Slovenijo je opisano 3.266 različnih domorodnih taksonov praprotnic in semenk, osnovni značaj 
pa jim dajejo alpski in srednjeevropski floristični elementi ter panonske, dinarske in sredozemske 
vrste. Vrstno bogastvo je povezano predvsem s pestrostjo habitatnih tipov, ta pa je pogojena z 
različnimi dejavniki, od naravnogeografskih (razpon nadmorskih višin, obsevanost s soncem, geološka 
zgradba) preko florogenetskih do čisto antropoloških (intenzivnost vpliva na naravo, urbanizacija, 
ekstenzivnost kmetovanja...). Znatno večjo pestrost kot v osrednjem in vzhodnem delu Slovenije 
kažejo predeli zahodne Slovenije (večji del Alp in slovenski submediteran s Krasom in delom Istre), 
kjer je na približno 140 km2, kolikor obsegajo 4 kvadranti, ki skupaj tvorijo osnovno polje, v glavnem 
800 ali več taksonov (MOP, 2010). 
 
Pojavljajo se številne endemične rastline (66 taksonov, 22 je značilnih samo za območje Slovenije), ki 
rastejo na zelo majhnem območju in nikjer drugje po svetu. Za več kot 25 rastlinskih vrst ne moremo 
več potrditi njihovega uspevanja pri nas, zato veljajo v Sloveniji za izumrle. Redke in ogrožene 
rastlinske vrste na območju Slovenije so zakonsko zaščitene z Uredbo o zavarovanih prosto živečih 
rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 36/09) in Pravilnikom o uvrstitvi 
ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02, 42/10). S Prilogo 1 
Uredbe je zavarovanih 59 vrst praprotnic in semenk ter vse vrste iz rodov narcisa, klinček/nagelj 
(razen brkati nagelj), netreskovec, netresk, rosika, meček, lilija, potonika, bodalica, teloh, kosmatinec, 
mastnica, perunika in vse vrste iz družin lisičjakovk in kukavičevk. S Pravilnikom o uvrstitvi ogroženih 
rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam je zavarovanih 779 vrst praprotnic in semenk. 
 
Trend izumiranja ogroženih vrst je opazen v slovenski Istri, na skrajnem vzhodu Slovenije v 
poplavnem območju Mure, na skrajnem vzhodnem delu slovenskega porečja Save (Prilipe, Jovsi, 
Dobrava), pa tudi  v zahodnih Karavankah in v severnih odrastkih dinarskega sveta. Rahla 
koncentracija izumiranja ogrožene flore je opazna tudi na območju Pohorja in Slovenskih Goric. Po 
drugi strani so kvadranti z navidezno izboljšanim stanjem bolj razpršeni po Sloveniji z nekaj 
neizrazitimi zgostitvami v zgornjem Posočju, vzhodnih Kamniških Alpah in v Beli Krajini (Jogan, 
2007). 
 
Živalstvo 
V Sloveniji je bilo registriranih med 13.000 - 15.000 vrst, od tega je okrog 4000 endemičnih živalskih 
vrst (predvsem podzemeljske živali) (Hlad in Skoberne, 2001). Tu bivajo vrste z zelo različnimi areali 
(vzhodnoevropske, evrazijske, zahodnoevropske, mediteranske in številne endemne vrste zahodnih 
Dinaridov). Zelo številčno je vrstno bogastvo med nevretenčarskimi skupinami, med vretenčarskimi 
pa je na tem območju prisoten pomemben (vitalen) del populacij nekaterih evropsko oz. svetovno 
ogroženih karizmatičnih vrst. 
 
Redke in ogrožene živalske vrste na območju Slovenije so zakonsko zaščitene z Uredbo o 
zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, 
Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09)) in Pravilnikom o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih 
vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 82/02, 42/10).  
 
S prilogo 1 Uredbe o zavarovanih prostoživečih živalskih vrstah je zavarovanih: 54 vrst sesalcev, vse 
na območju Slovenije domorodne vrste ptic iz skupine slapnikov, ponirkov, cevonoscev, veslonožcev, 
močvirnikov, plamencev, plojkoljunov (razen mlakarice), ujed, kur (razen fazana in jerebice-gojenih), 
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žerjavovcev, pobrežnikov, golobov (razen mestnega goloba), kukavic, sov, ležetrudnikov 
hudournikov, vpijatov, plezalcev in pevcev (razen sive vrane, šoje in srake), 16 vrst plazilcev, 19 vrst 
dvoživk, 34 vrst rib in piškurjev, 119 vrst hroščev in vse vrste iz 15 rodov, 102 vrsti metuljev, 24 vrst 
kačjih pastirjev in 8 vrst rakov. 
 
V Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam je uvrščenih 59 vrst 
sesalcev, 162 vrst ptic in dodatno vsi pevci z izjemo 3 vrst, 24 vrst plazilcev, 19 vrst dvoživk, 74 vrst 
rib in piškurjev, 192 vrst hroščev, 223 vrst metuljev, vse vrste kačjih pastirjev ter 141 vrst rakov in 
dodatno še vse vrste iz 5 rodov rakov.  
 
Varovana območja  
 
Območja Natura 2000 
Vlada RS je aprila 2004 sprejela Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) 
(Uradni list RS, št. 49/04, dopolnjena 110/04, 59/07 in 43/08) s katero je določila območja Natura 
2000 in varstvene usmeritve za ohranitev ali doseganje ugodnega stanja prosto živečih rastlinskih in 
živalskih vrst, njihovih habitatov ter habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU in druga 
pravila ravnanja za ohranjanje teh območij.  
 
Posebno varstveno območje ali območje Natura 2000 je območje, ki je na ozemlju EU pomembno za 
ohranitev ali doseganje ugodnega stanja vrst ptic in drugih živalskih ter rastlinskih vrst, njihovih 
habitatov in habitatnih tipov, katerih ohranjanje je v interesu EU. Določitev in ohranjanje območij 
Natura je opredeljeno z Direktivo o habitatih (Direktiva Sveta 92/43/EGS z dne 21. maja 1992 o 
ohranjanju naravnih habitatov ter prosto živečih živalskih in rastlinskih vrst). Pri določitvi območij 
Natura so upoštevani vsi habitatni tipi, ki so navedeni v prilogi I in vse tiste rastlinske in živalske 
vrste, ki so v prilogi II direktive. Poleg tega pa so upoštevane tudi ptice, navedene v prilogi I Direktive 
o ptičih (Direktiva Sveta 79/409/EGS z dne 2. aprila 1979 o ohranjanju prostoživečih ptic), za katere 
so v državi določena posebna območja varovanja (SPA – Special Protection Areas). 
 
71 % slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar je za ca. 15 % več kot je evropsko 
povprečje in kaže v splošnem na njihovo dobro ohranjenost. Kljub temu so bili nekateri tipi gozdov, 
zlasti nižinski poplavni, v preteklosti precej izkrčeni in niso v ugodnem stanu ohranjenosti. Od 
negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 okoli 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi, med njimi pa 
so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih območjih še v ugodnem stanju ohranjenosti, 
pritiski na zmanjševanje ugodnega stanja pa so veliki tako po naravni poti z zaraščanjem zaradi 
opuščanja kmetovanja kot zaradi intenzifikacije njihove rabe. Kmetijska območja z visoko naravno 
vrednostjo so ena pomembnejših možnosti za doseganje večje biološke pestrosti in zaščite ogroženih 
habitatov na posameznih podeželskih območjih. Na splošno jih lahko označimo kot značilna območja 
ekstenzivnega kmetijstva z veliko pestrostjo bioloških vrst in habitatov. 
 
Izjemno pomembno vlogo imajo v omrežju Natura 2000 jame, ki so predmet ohranjanja v preko 70 
območjih (od skupaj 260-tih). Celinske vode predstavljajo površinsko le dober odstotek omrežja, 
vendar je njihov pomen za ohranjenost omrežja zelo velik. Veliko voda je sicer v ne najbolj ugodnem 
stanju ohranjenosti. Človekova bivališča so pomembna za razmnoževanje, počivanje oz. prezimovanje 
nekaterih vrst, zato so v območju Natura 2000 bistvena tudi nekatera pozidana območja. Zlasti gre za 
živali iz skupin ptic (npr. bela štorklja, veliki skovik) in sesalcev (npr. netopirji). 
 
Predloge območij, ki jih je Slovenija opredelila na podlagi direktive o habitatih, je Evropska komisija 
sprejela po posebnem postopku, ki je trajal nekaj let. Na podlagi Alpskega biogeografskega seminarja, 
ki je bil maja 2005 in Celinskega biogeografskega seminarja aprila 2006 je Evropska komisija 
novembra 2007 potrdila slovenski predlog v celinski regiji (odločitev objavljena januarja 2008), 
januarja 2008 pa še predlog v alpski regiji (odločitev objavljena marca 2008). S tem so bila vsa 
potencialna območja Natura 2000 (pSCI) potrjena s strani Evropske komisije (SCI). Na podlagi 
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zaključkov obeh seminarjev bo Slovenija morala določiti še nekatera območja po habitatni direktivi za 
tiste habitatne tipe oz. vrste, za katere je Evropska komisija ugotovila, da niso določeni v zadostni 
meri. To so na primer: mejna Mura, spodnja Vipavska dolina (laška žaba), del Slovenskih goric, del 
Goriških Brd, ribnik Komarnik, območje spodnje Save itd. ZRSVN je že pripravil dopolnjen predlog 
območij Natura 2000.  
 

Na območjih Natura (območja SPA in SCI) je potrebno v skladu s 7. členom Uredbe o posebnih 
varstvenih območjih posege in dejavnosti načrtovati tako, da se v čim večji možni meri: 
• Ohranja razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst. 
• Ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 

strukture ter naravne procese in ustrezno rabo. 
• Ohranja in izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki 

so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko 
prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali. 

• Ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovna 
povezanost, če je ta prekinjena. 

 
Na teh območjih je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom 
Zakona o ohranjanju narave. V primeru izvajanja posega je potrebno predvideti in izvesti vse možne 
tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter njihove 
habitate čim manjši. Območja Natura so na karti v prilogi 3. 
 
Zavarovana območja 
Zavarovana območja narave so ukrep države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti. Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in ožja (strogi naravni rezervat, 
naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana območja, na območju katerih veljajo predpisani 
varstveni režimi. Zavarovana so z državnimi ali občinskimi akti. Od leta 2002 so se zavarovana 
območja povečala za 5,8 %, predvsem zaradi zavarovanja Krajinskega parka Goričko v letu 2003 in 
Krajinskega parka Ljubljansko barje leta 2008. Zavarovana območja so na karti v prilogi 4. 
 
Širša: 
Narodni park 
Narodni park (NP) je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z veliko biotsko 
raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z ohranjenimi 
ekosistemi in naravnimi procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja večjega 
človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan.  
Regijski park 
Regijski park (RP) je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in krajine z večjimi deli 
prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer je človekov vpliv 
večji, vendarle pa z naravo uravnotežen.  
Krajinski park 
Krajinski park (KP) je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim prepletom človeka z 
naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.  
 
Ožja:  
Strogi naravni rezervat 
Strogi naravni rezervat (SNR) je območje naravno ohranjenih geotopov, življenjskih prostorov 
ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez človekovega vpliva.  
Naravni rezervat 
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Naravni rezervat (NR) je območje geotopov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih 
rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ki se z 
uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje.  
Naravni spomenik 
Naravni spomenik (NS) je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih vrednot, ki imajo izjemno obliko, 
velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. 
 
Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 krajinskih parkov, 1 strogi naravni 
rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1277 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 254847 ha, kar je 
12,57% površine Slovenije (stanje julij 2010, vir: ARSO 2010). Predvideno je tudi povečanje deleža 
zavarovanih območij različnih kategorij za 10 % površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, Uradni 
list RS, št. 2/06). 
 
EPO in naravne vrednote 
Naravne vrednote, ki obsegajo vso naravno dedišcino, je opredelil Pravilnik o določitvi in varstvu 
naravnih vrednot. Naravne vrednote so varovane že s pridobitvijo statusa, saj se lahko posegi in 
dejavnosti na njih izvajajo le, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, pa tudi v tem primeru 
jih je treba opravljati tako, da se naravna vrednota ne uniči in da se ne spreminjajo tiste lastnosti, 
zaradi katerih je bil del narave spoznan za naravno vrednoto. Na tej se praviloma ohranja obstoječa 
raba, možna pa je tudi takšna raba, ki ne ogroža obstoja naravne vrednote in ne ovira njenega varstva. 
Naravno vrednoto in neposredno okolico se po predpisanem postopku lahko uredi za obisk javnosti z 
nadelavo poti, razgledišč, počivališč, postavitvijo ograj, tabel z informacijami, opozorili in podobno. 
Sistem varstva naravnih vrednot temelji na varovanju predvsem tistih delov narave, ki jih družba 
nekega časa in prostora spozna za vrednoto. Pravilnik o določitvi in varstvu naravnih vrednot je 
določil 6.519 naravnih vrednot in 8.382 jam. V Sloveniji je 2.092 (32,09 %) naravnih vrednot 
državnega pomena in 4.427 (67,91 %) lokalnega pomena. Med naravnimi vrednotami je 4.085 
objektov (64,2 %), ki so v prostoru prikazani kot točke, 2830 (35,8 %) pa jih ima poleg točke, ki je 
nosilka identitete, še poligon, ki omejuje območje naravne vrednote. Skupna površina vseh poligonov 
znaša 2.334,69 km2 kar znaša 11,52 % površine države (Register naravnih vrednot, ARSO 2008). 
Površinsko največji sta geomorfološki naravni vrednoti planota Pokljuka in planota Jelovica, sledijo pa 
narivna struktura Nanos in Kraški rob.  
 
Delež pojavljanja posameznih zvrsti naravnih vrednot na območju države je prikazan na spodnjem 
grafikonu. Gostota naravnih vrednot za celo Slovenijo znaša 0,32 na km2, oziroma ena naravna 
vrednota na 3,11 km2  (priloga 5). 
 

 
Slika 8: Delež pojavljanja posameznih zvrsti naravnih vrednot (MOP, 2010) 
 
Pričakovane naravne vrednote so prikazane na karti v prilogi 9. 
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Ekološko pomembna območja so določena z Uredbo o ekološko pomembnih območjih iz leta 
2004 in so območja habitatnega tipa, dela habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno 
prispevajo k ohranjanju biotske raznovrstnosti (priloga 5). Za ta območja veljajo določene varstvene 
usmeritve in pravila ravnanja, ki se morajo upoštevati pri urejanju prostora in rabi naravnih dobrin. 
Kot ekološko pomembno območje je med drugim določeno tudi osrednje območje življenjskega 
prostora velikih zveri ter morje in morsko obrežje. Sestavni del ekološko pomembnih območij so tudi 
območja Natura 2000.  
 
V skladu s 5. členom Uredbe o ekološko pomembnih območjih so na EPO območjih, ki niso hkrati 
tudi območja Natura 2000, možni različni posegi in dejavnosti. Načrtuje pa se jih tako, da se v čim 
večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih 
vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij ter omogoča ponovna povezanost, če bi bila 
ta z načrtovanim posegom prekinjena. Za izvajanje posegov na EPO območju ni potrebno pridobiti 
naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja.  
 
Ekološko pomembna območja so glede na 32. člen ZON: 
1. Območja habitatnih tipov, ki so biotsko izjemno raznovrstni ali dobro ohranjeni, kjer so habitati 
ogroženih ali endemičnih rastlinskih ali živalskih vrst in habitati vrst, ki so mednarodno pomembne 
po merilih ratifciranih mednarodnih pogodb ali ki drugače prispevajo k ohranjanju biotske 
raznovrstnosti. 
2. Območja habitatnega tipa ali večje ekosistemske enote, ki pomembno prispevajo k ohranjanju 
naravnega ravnovesja s tem, da so glede na druga ekološko pomembna območja uravnoteženo 
biogeografsko razporejena in sestavljajo ekološko omrežje. 
3. Habitati mednarodno varovanih vrst. 
4. Selitvene poti živali. 
5. Območja, ki bistveno prispevajo h genski povezanosti populacij rastlinskih ali živalskih vrst. 
 
 
Ostala naravovarstveno prepoznana  območja v mednarodnem merilu 
 
Mokrišča  
Inventar mokrišč (2000) vključuje več kot 3500 lokacij. Le slaba tretjina vseh popisanih lokacij je 
večjih od 0.15 ha in te zavzemajo 1.74 % državnega ozemlja. Kar 83 % vseh lokacij in 61 % površine 
vseh mokrišč so antropogeno nastali ali pogojeni ekosistemi. Ob upoštevanju vseh poplavnih površin 
pa prekrivajo mokrišča v Sloveniji manj kot 5 % ozemlja (Vodnogospodarski inštitut, 2000). Med temi 
so najobsežnejši poplavni in mokrotni travniki, ki jih je največ na Ljubljanskem barju, Cerkniškem, 
Planinskem in Radenskem polju ter Bloški planoti in Jovsih. Med naravnimi mokrišči po številu 
prevladujejo manjša jezera (vključno z gorskimi jezeri) in močvirja, po površini pa presihajoča jezera 
(največje je Cerkniško) in močvirja. Najobsežnejša celinska mokrišča so v ravninskem delu oziroma v 
spodnjem toku rek (ob Muri, Dravi, Savi, Krki) ali na kraških poljih (kraška Ljubljanica s Cerkniškim 
in Planinskim poljem), manjša vendar pogosta tudi na planotah (visoka barja na Pokljuki in Pohorju, 
nizka barja na Bloški planoti). Večina popisanih slovenskih mokrišč je manjša od 0.15 ha (kali, 
glinokopi, manjši zadrževalniki, kanali). Sečoveljske in Strunjanske soline s Štjužo ter Škocjanski zatok 
so edina večja še ohranjena območja mokrišč na slovenski obali (Beltram G., 2003). 
 
Ramsarska konvencija je konvencija o mokriščih, ki so mednarodnega pomena, zlasti kot habitati 
vodnih ptic. Konvencija je bila podpisana februarja 1971 v iranskem mestu Ramsar. Predstavlja 
medvladni sporazum, ki zagotavlja mednarodno sodelovanje pri ohranjanju mokrišč, njihovih funkcij 
in biotske raznovrstnosti. Države podpisnice so se zavezale, da bodo: 
• uvrščale mokrišča na Seznam mokrišč mednarodnega pomena in ohranjala ter vzdrževala njihovo 

ekološko ravnovesje, 
• vključevale ohranitev mokrišč v nacionalne razvojne programe in načrtovale celostno upravljanje 

povodij ob spoštovanju načela trajnostne rabe, 
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• podpirale razvojno politiko ohranjanja mokrišč na svojem ozemlju z razglašanjem zavarovanih 
območij in podpirale strokovno usposabljanje raziskovalcev in upravljalcev mokrišč, 

• sodelovale z drugimi pogodbenicami na področju mejnih mokrišč in hidroloških sistemov in v 
skupnih razvojnih projektih na mokriščih. 

 
Območja v Sloveniji, uvrščena med ramsarska mokrišča so: Cerkniško jezero z okolico, Sečoveljske 
soline in Škocjanske jame. 
 
Slovenija je k UNESCO pristopila 27. maja 1992. Škocjanske jame so bile zaradi svojega izjemnega 
pomena za kulturno in naravno svetovno dediščino 1986 leta vpisane na Unescov seznam svetovne 
kulturne in naravne dediščine. So edinstven naravni spomenik na območju matičnega Krasa, kjer je 
reka Reka na stiku fliša z apnencem v zemeljski zgodovini izoblikovala izjemen splet jam, udornic, 
ponorov in enega največjih podzemnih kanjonov v Evropi. 
 
Biosferni rezervat so območja kopenskih ali obalnih ekosistemov, ki so mednarodno priznani znotraj 
UNESCO MAB programa za spodbujanje in prikazovanje uravnoteženega odnosa med ljudmi in 
naravo. Program Človek in biosfera (angleško Man and the Biosphere programme; kratica MAB) je 
UNESCO-v medvladni raziskovalni program, ki potrjuje biosferne rezervate, kot koncept in sredstvo za 
uresničitev trajnostnega ravnovesja med pogosto nasprotujočimi si cilji ohranjanja biološke pestrosti, 
spodbujanja razvoja človeških virov z vzdrževanjem kulturnih vrednot. Biosferni rezervati so lokacije, 
kjer se ti cilji preizkušajo, prikazujejo in izvajajo. Ta interdisciplinarni program je bil ustanovljen leta 
1971. Eden osrednjih ciljev programa je ustanoviti omrežje biosfernih rezervatov. To so območja 
kopnih ali obalno/morskih ekosistemov, kjer se z ustrezno opredelitvijo območij z različnim 
varstvenim režimom in upravljanjem usklajujejo ohranjevanje ekosistemov in njihove biotske 
raznovrstnosti s trajnostno rabo naravnih virov.  
 
Biosferni rezervati v Sloveniji: 
• Julija 2003 je UNESCO razglasil Julijske Alpe za biosferni rezervat svetovnega pomena - Biosferni 

rezervat Julijske Alpe.  
• 29.oktobra 2004 je bil v svetovno mrežo biosfernih rezervatov sprejet tudi Park Škocjanske jame - 

imenuje se Kraški biosferni rezervat.  
 
Mednarodno pomembna območja za ptice (angleško Important Bird Area; kratica IBA) so 
mednarodno pomembna območja (habitati) namenjena ohranjanju populacij ptic. IBA območja 
(mednarodno pomembna območja za ptice) so določena v skladu z metodologijo Mednarodne zveze 
za varstvo ptic (BirdLife International). Za območja IBA velja, da so bila po vsem svetu določena na 
podlagi enotnih znanstvenih meril. Ta območja so dovolj majhna za uspešno ohranjanje ali pa so 
pogosto že del zavarovanih območij (prikazana so v prilogi 3).  
 
Da neko območje postane IBA, mora izpolnjevati vsaj eno izmed spodnjih zahtev: 
• Vzdržuje pomembno število ene ali več svetovno ogroženih vrst. 
• Je eno izmed območij, ki skupno vzdržujejo omejeno število vrst ali habitatov. 
• Je ključno postajališče ptic na selitveni poti. 
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7.1.5 Kulturna dediščina 

Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 
Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih 
prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja 
med ljudmi in prostorom skozi čas (1. člen ZVKD-1). 
 
Slovenije in njenih regij ne označujejo izjemni ali drugi spomeniki, pač pa raznovrstnost in razpršenost 
dediščine ter pojav določenih značilnosti "v serijah", npr. sakralnih objektov, lesene etnološke stavbne 
dediščine, kulturne krajine, dediščinskih prvin, vezanih na velike zgodovinske dogodke, npr. prvo 
svetovno vojno v Posočju. Dediščina sega že v čas starejše kamene dobe in kasnejših kovinskih dobe, 
pomembne so predvsem ostaline iz železne dobe. Posledica rimske zasedbe so številne ostaline 
antične urbane civilizacije. Sledilo je obdobje brez pomembnejših ostalih, vse do romanike, za katero 
je značilna sistematična gradnja cerkva, katerih značilnosti pa so bile večino izničene s kasnejšimi 
predelavami. Pomemben segment dediščine so srednjeveški gradovi, nekateri tudi z romansko 
osnovo. Iz časov gotike so ohranjeni številni imenitni sakralni objekti (npr. cistercijanski samostan v 
Kostanjevici ob Krki). Vpliv renesanse se odraža v nekaterih mestnih ambientih (npr. v Škofji Loki, 
Kranju) in grajski arhitekturi (npr. grad Fužine, Brdo pri Lukovici). Gospodarski razcvet v 18. stoletju 
je omogočil (glede na ostale dele Evrope zakasneli) razcvet baroka tako v sakralnih umetnosti kot pri 
prenovi mest (npr. v Ljubljani). Klasicistične oblike so se odrazile v meščanski arhitekturi. Za 19. 
stoletje je značilno zavestno prevzemanje slogovnih oblik preteklosti. Dediščino tega obdobja tvorijo 
vidne reprezentančne mestne javne zgradbe, pa tudi podeželske vile. Za obdobje po 1. svetovni vojni 
je pomemben razcvet arhitekture (Plečnik, Vurnik, Fabiani). Po 2. svetovni vojni je dediščina rezultat 
različnih slogovnih usmeritev, v prostoru je pomembna predvsem dediščina moderne arhitekture 
(Mihevc, Ravnikar, Sever). Izpostaviti je treba tudi obsežno podeželsko stavbno dediščino ter 
dediščinske krajine (Viri: Smernice za načrtovanje za SPRS: Razvoj dejavnosti varstva kulturne 
dediščine in varstvo kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo, 2003; Umetnost na Slovenskem, MK, 
1998; Slovenija: Turistični vodnik, MK, 1996). 
 
V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo (RKD, avgust 2010) je zavedeno 31.259 enot 
dediščine (opredelitve tipov dediščine povzete po: Smernice za načrtovanje za SPRS: Razvoj 
dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstvo kulturne dediščine, Ministrstvo za kulturo, 2003): 
 

- 22.014 enot stavbne dediščine, ki je lahko profana (14.039 enot), sakralna (7.774 enot) in 
sakralno profana (201 enot). To so posamezne stavbe, drugi objekti in naprave, skupine med 
seboj povezanih stavb, objektov in naprav, skupaj z napeljavami in opremo, kjer je 
materializirana substanca nosilec v definiciji omenjenih vrednot. 

- 1.361 enot naselbinske dediščine, to so območja naselij, ki pomenijo njihova zgodovinska 
jedra, zgodovinske četrti oziroma druge zgodovinske dele. Sestavljajo jo posamezni objekti in 
skupine stavb, s pripadajočimi odprtimi površinami, ki so z njimi funkcionalno in vidno 
povezane. 

- 225 enot kulturne krajine, to so posebni (topografsko) razmejeni deli krajine, ki so nastali s 
součinkovanjem človeških in naravnih dejavnikov ter ponazarjajo razvoj človeške družbe v 
času in prostoru. Družbeno in kulturno priznane vrednote so pridobili zaradi materialnih 
ostalin, ki odražajo preteklo rabo zemljišč, dejavnosti, spretnosti in tradicijo ali zaradi 
upodobitve v književnih ali likovnih delih. 

- 238 enot vrtnoarhitekturne dediščine, to so deli človekovega okolja oziroma kultivirane 
narave, ki so urejeni z naravnimi in grajenimi prvinami po vrtnoarhitekturnih načelih. 
Praviloma so prostorsko in vsebinsko povezani s stavbno dediščino.  

- 4.164 enot memorialne dediščine, to so objekti in urejena zemljišča, kot na primer javni 
spomeniki oziroma javne plastike, obeležja, grobnice, pokopališča skupaj z grobovi, 
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nagrobniki in vrtnoarhitekturno ureditvijo in posamezni grobovi oziroma nagrobniki, ki so bili 
postavljeni ali urejeni tako, da obeležujejo zgodovinski dogodek, zgodovinsko dogajanje in 
spomin na zgodovinsko osebo, oziroma, ki so služili ali še služijo spominskim ali pietetnim 
namenom, z izjemo objektov, ki so neposredno služili ali še služijo verskim obredom.  

- 3.088 enot arheološke dediščine, to so strokovno identificirana in registrirana arheloška 
najdišča skupaj z vsemi ostalinami, predmeti in vsakršnimi človekovimi sledovi, ki pričajo o 
zgodovini človeštva in njegovi povezanosti z naravnim okoljem, ne glede na to, ali so na 
kopnem ali pod vodo, in so zanje izkopavanja ali odkritja in druge metode raziskovanja glavni 
znanstveni vir.  

- 40 enot zgodovinske krajine, to so območja, ki so družbeno in kulturno priznane vrednote 
pridobila zaradi pridobljenih in izpričanih povezav s pomembnimi zgodovinskimi dogodki, 
npr. bitk in drugih vojaških operacij, katerih materialni ostanki so ohranjeni na mestu.  

- 129 enot druge dediščine (npr. tehnična dediščina, območja opuščenih vasi, lokacije gradov). 
 
Območja dediščine zavzemajo skupno površino 2.456 km2 ali približno 12 % površine Slovenije 
(prikazana so na karti v prilogi 6). 
 
Dediščinske lastnosti v prostoru se pospešeno izgubljajo, dejavnost varstva pa z mehanizmi, ki so ji na 
voljo v okviru zakona sama tega ne more preprečiti. Ogrožena so varovana območja, zlasti 
naselbinska dediščina, ker ni mehanizmov prostorske in razvojne obravnave. Ogroženi so gradovi 
zaradi popolne zapuščenosti, stavbna  dediščina -  posebno tista, ki ni spomenik - zaradi vzpodbujanja 
novogradenj in zanemarjanja urbanističnega  urejanja obstoječih delov naselij, opuščanja slabega 
vzdrževanja in nadzora nad posegi ter v območjih, ki jih ogrožajo naravne nesreče. Arhitekturna in 
tehniška dediščina 20. stoletja ter  kulturna krajina pa še niso dovolj prepoznane kot kulturna 
dediščina. V naravnih parkih se  zanemarja cilje varstva kulturne dediščine (Vir: Smernice za 
načrtovanje za SPRS: Razvoj dejavnosti varstva kulturne dediščine in varstvo kulturne dediščine, 
Ministrstvo za kulturo, 2003). 
 

7.1.6 Podnebni dejavniki 

V izhodiščnem letu so bili izpusti TGP v Sloveniji 20,35 milijona ton CO2 ekv, 8 % zmanjšanje pa 
pomeni, da slovenski izpusti v obdobju 2008–2012 v povprečju ne bodo smeli preseči 18,73 milijonov 
ton ekvivalenta CO2 na leto. V letu 2007 so bili slovenski izpusti TGP 20.722 Gg v CO2 ekv, kar je 1,8 
% več kot v izhodiščnem letu.  
 
Skoraj tretjina slovenskih izpustov TGP nastane pri pridobivanju elektrike in toplote. V prometu, ki je 
bil v letu 2007 s 26 % naš drugi največji vir izpustov TGP, delež še vedno narašča in je po nekaterih 
pokazateljih tudi zaradi tranzitnega prometa trenutno neobvladljiv. V primerjavi z izhodiščnim letom 
1986 so se izpusti povečali za 174 %, večinoma je to posledica povečanja osebnega in tovornega 
(zlasti tranzitnega) prometa. Zaradi cestnega prometa se celotni izpusti TGP v zadnjih dveh letih 
povečujejo za več kot odstotek letno, kar izniči prizadevanja za zmanjšanje izpustov TGP v vseh 
drugih sektorjih. 
 
Najbolj zaskrbljujoč je porast izpustov v tranzitu preko Slovenije, ki se je izrazito povečal po vstopu 
Slovenije v EU. V letu 2004 so na podlagi ocene prodanega goriva tujcem izpusti CO2 v tranzitu 
znašali že 490.000 ton, kar predstavlja 12 % celotnih izpustov iz prometa.  
 
K povečanju so prispevali tudi izpusti zaradi rabe goriv v gospodinjstvih ter izpusti iz odpadkov. Nižji 
izpusti kot v izhodiščnem letu so bili leta 2006 v kmetijstvu, kar je predvsem posledica zmanjšanja 
števila glav živine.  
 
Zmanjšali so se izpusti zaradi porabe goriv in procesni izpusti v industriji. 
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Prisotnost F-plinov v ozračju je skoraj izključno posledica človekovih dejavnosti. Mednje sodijo HFC-
ji, PFC-ji in SF6. Pri celotnem toplogrednem učinku, ki ga povzročajo človekovi izpusti TGP, imajo F-
plini razmeroma majhen delež, zaradi njihovega velikega toplogrednega potenciala pa se lahko z 
naraščajočo uporabo njihov prispevek h globalnemu segrevanju zelo poveča. Zato v zadnjem času 
potekajo prizadevanja za omejitev njihove uporabe, preprečevanje izpuščanja, zajem iz iztrošenih 
naprav in njihovo zamenjavo s snovmi z manjšim toplogrednim potencialom. 
 
V Sloveniji prispeva kmetijstvo približno 10 % izpustov TGP. Ta delež je na ravni povprečja držav 
EU, kjer kmetijstvo prispeva 9,5 % izpustov TGP. Najpomembnejša plina, ki nastajata pri 
kmetovanju, sta metan (CH4), ki predstavlja približno 55 % izpustov iz kmetijstva, in didušikov oksid 
(N2O), ki prispeva 45 % izpustov. 
 
Za slovensko kmetijstvo je značilna velika razdrobljenost. Povprečno kmetijsko gospodarstvo ima le 
6,3 ha kmetijske zemlje v uporabi in redi manj kot 7 glav velike živine, kar je precej pod povprečjem 
držav EU.  
 
V Operativnem programu zmanjševanja izpustov toplogrednih plinov (OP TGP-1) so opredeljeni 
ključni instrumenti in obveznosti posameznih sektorjev, ki bodo ob njihovem doslednem izvajanju 
omogočili, da Slovenija doseže 8 % zmanjšanje izpustov do leta 2012. 
 
S sprejemom evropske zakonodaje v okviru podnebno energetskega zakonodajnega svežnja EU se 
ukrepom sprejetim s tem operativnim programom pomen dodatno poveča, saj je dosledno izvajanje 
načrtovanih ukrepov za izpolnitev Kjotskega protokola nujen pogoj tudi za izpolnitev obveznosti 
podnebno energetskega zakonodajnega svežnja. OP TGP-1 sicer obravnava nabor ukrepov do leta 
2012, bodo pa ti ukrepi imeli učinke na zmanjšanje emisij TGP tudi v obdobju 2013-2020. 
 
OP TGP-1 je usklajen z razvojnimi cilji države. Zmanjševanje emisij TGP se uvršča med prednostne 
naloge Nacionalnega programa varstva okolja. Poleg tega bo nujno pripraviti tudi dolgoročno vizijo 
prehoda na nizkoogljično družbo. Dolgoročna strategija bo opredeljevala zlasti cilje zmanjševanja 
emisij TGP in usmeritve ter ukrepe za optimalno upravljanje prehoda na družbo z nizkimi izpusti 
TGP. Za to je ključno povezovanje sektorskih politik, zlasti prometne, energetske, stanovanjske, 
okoljske, prostorske in kmetijske ter ustrezna umestitev podnebne politike v širšo razvojno politiko.  
 
Kot članica EU je tudi Slovenija vključena v obvezno shemo trgovanja EU. Trgovanje s pravicami do 
izpusta TGP je pomemben temelj strategije Evropske unije pri zmanjševanju izpustov TGP. 
 
Okoljska dajatev se plačuje zaradi rabe goriv in sežiganja gorljivih organskih snovi (za namen 
pridobivanja toplote ali za pogon), pri čemer se kot gorivo razume organska spojina z vsebnostjo 
ogljika, vodika, kisika in drugih snovi, v trdnem, tekočem ali plinastem stanju, ki se uporablja za 
pridobivanje toplote ter za pogon motorjev in turbin. Uvedena je bila z namenom vključevanja 
zunanjih stroškov obremenjevanja zraka z izpusti CO2 in naj bi vplivala na zmanjšanje 
obremenjevanja zraka z izpustom CO2 in torej na zmanjšanje obremenjevanja okolja. Izvajanje tega 
ukrepa v obdobju 2008–2012 bo povprečno prispevalo k zmanjšanju izpustov 27 kt CO2 ekv letno. 
 

7.1.7 Krajina  

Slovenske krajine so po morfoloških značilnostih zelo raznolike, kar je posledica naravnih razmer, 
razgibane morfologije, različnih podnebnih območij in človekovih vplivov, zlasti rabe prostora, 
zgodovinskega razvoja in različnosti kulturnih okolij. Temeljna značilnost slovenskih krajin je zato 
velika pestrost in raznolikost krajinskih vzorcev. 
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V Sloveniji razlikujemo pet osnovnih krajinskih območij (Regionalna razdelitev krajinskih tipov v 
Sloveniji, MOP, BF, Oddelek za krajinsko arhitekturo, 1998), ki jih opredeljujeta predvsem podnebje 
in geološka osnova: 
 

- Alpske krajine obsegajo območja severozahodne in severne Slovenije. Območje opredeljuje 
visokogorje, skalovit svet nad gozdno mejo in pod njo, svet gorskih trat in podov ter 
skromnega kmetijstva na planinskih pašnikih. Značilni so: ostanki ledeniških moren, redka in 
razpršena poselitev alpskih dolin, gozdnata pobočja, večji izravnani in poseljeni nanosi rek ter 
odmaknjene gorske planote. 

- Predalpske krajine se raztezajo od skrajnega zahoda do vzhoda osrednje Slovenije in so 
najobsežnejša krajinska makroenota. Opredeljujejo jih hribovit, valovit ali razgiban planotast 
svet, rečne doline in obsežne naplavne ravnice, ki prehajajo v ravninski svet. Krajinsko je 
značilen izrazit kontrast med strnjenimi gozdovi, ki delujejo kot okvir, in odprtimi kmetijskimi 
površinami. 

- Subpanonske krajine obsegajo severovzhodno in vzhodno Slovenijo. Značilni so: obsežne 
ravnine brez izrazitega obrobja, razgibana krajina, vinogradniško gričevje z majhnimi 
relativnimi višinskimi razlikami, doline v gričevju, vodotoki z obsežno obrežno vegetacijo in s 
poplavni ravninski gozdovi. 

- Kraške krajine notranje Slovenije obsegajo veliko območje južno od Ljubljanske kotline, 
kraška območja na jugovzhodnem delu Slovenije in sredogorske kraške planote na zahodu. 
Prevladujejo najrazličnejši kraški pojavi, ki določajo oblikovitost in raznolikost površja na 
mikro- in makro ravni. 

- Primorske krajine označujejo flišno gričevje, robovi kraških planot, drobna členjenost 
prostora, velik delež gozdov, kraška polja in planote ter morje z obalo. Kulturno krajino 
obalnega območja zaznamujejo vinogradi in sadovnjaki, terasno preoblikovana pobočja, 
obmorske ravnice, ponekod ostanki solin. Zaledje je gričevnato, s potoki po dnu dolin. Na 
severu regije primorskih krajin je suh kraški planotast svet z značilno arhitekturo. 

 
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004) opredeljuje 71 krajinskih 
območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. To so območja, ki vključujejo 
prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi sestavinami, 
zlasti pa so to območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in prostorsko 
poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno oziroma spomeniško vrednostjo, v kombinaciji z 
izjemnimi oblikami naravnih prvin oziroma naravnimi vrednotami. Skupna površina območij je 3.410 
km2. V  nekaterih prostorskih aktih občin so opredeljena tudi krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na lokalni ravni. 
 
Izjemne krajine Slovenije (MOP, Acer Novo mesto d.o.o., 1996, dop. 1999) predstavljajo izbor 
redkih, enkratnih slovenskih krajin, ki izstopajo z eno ali več posebej vrednimi značilnostmi, kot so: 
edinstven vzorec rabe tal, značilna krajinska zgradba, skladna prostorska razmerja, ustrezen delež 
naravnih prvin, poseben naselbinski vzorec, značilni poudarki kot odraz svojevrstne zgradbe prostora. 
Opredeljenih je 93 izjemnih krajin skupne površine 233 km2 (območja so prikazana na karti v prilogi 
7). 
 
Slovenske krajine niso doživele sodobnih velikopoteznih preurejanj, ki bi odločilno spremenile 
krajinsko podobo. Za slovenske krajine so značilne sorazmerno velika pestrost, visoka stopnja 
naravne ohranjenosti in ohranjenost kulturnih sestavin krajine. V zadnjem desetletju so slovenske 
krajine najbolj prizadeli veliki infrastrukturni posegi, kot so: gradnja avtocest, plinovodov, 
daljnovodov. Zlasti veliki infrastrukturni posegi močno vplivajo na strukturne značilnosti krajine in 
njene doživljajske kakovosti. Opaznih je tudi veliko manjših razvrednotenj, kot so na primer: 
neurejeni ali slabo urejeni kamnolomi in gramoznice, glinokopi, pretirano regulirani vodotoki, 
ponekod neustrezni gradbeni posegi infrastrukture (veliki vkopi ali veliki nasipi), neustrezno izvedene 
melioracije, razpršena poselitev. Zelo obremenjene krajine so v dolinskih delih Slovenije, kjer se 
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intenzivno strnejo vsi človekovi posegi (Vir: Evropska konvencija o krajini - izvajanje v Sloveniji, 
MOP, 2008). 
 

7.1.8 Zdravje 

Vplivi na zdravje, ki jih povzroča emisija onesnaževal v zrak iz energetskih naprav, so vključeni v 
celoti v poglavjih tega Okoljskega poročila, ki se nanašajo na opis in ocenjevanje z vidika vplivov 
ukrepov NEP na zrak, vključno z vplivi, ki jih povzroča izpostavljenost prebivalstva ionizirajočemu 
sevanju zaradi rabe jedrske energije. 
 
Ocenjevanje vplivov na zdravje, ki jih povzroča emisija hrupa iz energetskih naprav, ter ocenjevanje 
vplivov morebitne emisije snovi z odvajanjem odpadne vode iz energetskih naprav, ki bi lahko 
škodljivo vplivala na vodna telesa, namenjena oskrbi s pitno vodo, ne štejeta za strateško raven 
presojanja vplivov NEP na okolje. Presoja teh vplivov se mora izvesti v za posamezni ukrep NEP v 
okviru postopka CPVO pri prostorskem načrtovanju in v okviru projektne presoje vplivov na okolje 
posameznega posega v okolje. 
 
Izpostavljenost prebivalstva elektromagnetnemu sevanju 
 
V Sloveniji je s predpisi urejen nadzor elektromagnetnih polj nizkofrekvenčnih virov EMS v 
frekvenčnem območju med 0 in 10 kHz, nazivne napetosti nad 1 kV. Upravljavci virov EMS morajo 
zagotoviti prve meritve po zagonu novega ali rekonstruiranega vira sevanja, občasne meritve pa vsako 
peto koledarsko leto za nizkofrekvenčni vir sevanja. 
 
Meritve, ki so jih v okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj do sedaj izvedle 
pooblaščene ustanove v Sloveniji kažejo, da obremenitev naravnega in življenjskega okolja z 
elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega mejnih vrednosti, ki jih določa Uredba o 
elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju (Uradni list RS, št. 70/1996 in 41/2004-
ZVO-1). Rezultati meritev ozadja obremenjenosti okolja v letu 2006 ter merilne kampanje v 
slovenskih občinah v obdobju 2005-2008 kažejo, da je tipična obremenjenost naravnega in 
življenjskega okolja z EMS v Sloveniji majhna, saj največje izmerjene vrednosti dosežejo do 3% mejne 
vrednosti.  
 
Vzpostavljen register podatkov sevalnih obremenitev virov na osnovi prvih meritev in obratovalnega 
monitoringa elektromagnetnih sevanj v naravnem in življenjskem okolju, ki jih izvajajo pooblaščene 
ustanove za zavezance oz. lastnike ali upravljavce virov sevanja skladno s predpisi. Meritve, ki so jih v 
okolici nizko in visokofrekvenčnih virov elektromagnetnih sevanj kažejo, da obremenitev naravnega 
in življenjskega okolja z elektromagnetnimi sevanji nikjer ne presega mejnih vrednosti. 
 
V letu 2006 so bile izvedene meritve ozadja obremenjenosti okolja z EMS visokih frekvenc v 
območju od 80 – 3.000 MHz (radiodifuzija, mobilna telefonija, …) na območju mesta Ljubljane, 
Maribora, delno Kopra in še na petih lokacijah po Sloveniji. Meritve so izvedene v selektivnih 
frekvenčnih območjih po pasovnih širinah glavnih virov v okolju (radijske frekvence, televizijske 
frekvence, GSM2, DCS3, in UMTS4). Rezultati izkazujejo, da je obremenjenost naravnega in 
življenjskega okolja z EMS skoraj v vseh primerih majhna, saj največje izmerjene vrednosti dosegajo le 
okrog 3% mejne vrednosti. V merilno kampanjo je na podlagi prispelih prijav na Skupnost ter 
Združenje občin Slovenije do danes vključenih preko 60 občin iz različnih regij Slovenije. Rezultati 
meritev merilne kampanje v obdobju 2005-2008 kažejo, da obremenitve naravnega in življenjskega 
okolja z elektromagnetnimi sevanji ne presegajo zelo strogih mejnih vrednosti. Povprečne sevalne 
obremenitve so namreč le redko presegle 1 % dovoljene mejne vrednosti. 
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Nizke izmerjene vrednosti sevalnih obremenitev do sedaj pa še ne pomenijo, da so te povsod nizke, 
saj je jakost EMS v okolju izredno dinamičen pojav, na katerega vplivajo številni dejavniki, spreminja 
pa se tako časovno kot krajevno. Za ugotavljanje sevalnih obremenitev na določenem obmocju zato 
praktično ni druge možnosti, kot meritve EMS.  
 

7.2 Prikaz stanja okolja s kazalniki stanja okolja 

7.2.1 Opis kazalnikov 

Kazalniki stanja za naravne vire 
 
1. Pokrovnost in raba zemljišč 
 
V letu 2006 so več kot polovico kopnega ozemlja Slovenije pokrivali gozdovi (56 %, skupaj z 
grmičastim gozdom 58 %), drugo pretežno naravno rastje je zavzemalo 4 %, 35 % površja je 
namenjenega pretežno kmetijstvu, slabi 3 % pa so umetne površine. V obdobjih med 1996 in 2000 ter 
2000 in 2006 so bile spremembe pokrovnosti in rabe tal razmeroma majhne (zgodile so se na 0,12 % 
oz. 0,13 % površja), nanašajo pa se predvsem na gospodarjenje z gozdovi in izgradnjo cestne 
infrastrukture. 
 
2. Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije 
 
Kazalnik prikazuje količine odpadkov od zgorevanja premoga po vrsti (sadra, elektrofiltrski pepel, 
žlindra) in viru (TE-TOL, TET, TEŠ) odpadka, pa tudi njihovo nadaljnjo rabo.  
 
Količina odpadkov od zgorevanja premoga se je v obdobju 2002-2008 zmanjšala, kar je v največji 
meri posledica boljše kakovosti lignita. Največji vir je termoelektrarna Šoštanj, ki prispeva več kot 80 
% odpadkov. Odloži se le 7 % odpadkov, ostalo pa se v največji meri uporabi kot polnilo v rudnikih 
ter tudi v proizvodnji cementa in betona. 
 
3. Lesna zaloga s prirastkom in posekom 
 
Lesna zaloga je bila skozi celotno zgodovino eden glavnih indikatorjev stanja gozda. Skupaj s 
prirastkom, posekom, površino gozda ter možnim posekom tvori osnovno skupino kazalcev, ki jih 
uporabljamo pri spremljavi razvoja gozdov. Poleg ostalega so nam ti kazalci danes osnova za oceno 
biomase in ogljika, ki ga vsebuje, oziroma veže določen gozd. Ob tem nam je seveda izjemno 
pomembna informacija, kako se spreminjajo ti kazalci v času. 
  
4. Obnovljivi viri energije 
 
Delež obnovljivih virov v skupni rabi energije se je leta 2008 povečal, vendar smo še vedno oddaljeni 
od zastavljenih ciljev. Najpomembnejši obnovljiv vir je lesna biomasa, sledi hidroenergija. 
 
5. Razpoložljive zaloge mineralnih surovin 
 
Podatki o stanju razpoložljivosti zalog mineralnih surovin za energetsko rabo niso urejeni na način, da 
bi se na njihovi podlagi lahko oblikoval kazalnik zalog mineralnih surovin. Na podlagi ocen o zalogah 
mineralnih surovin, izdelanih za Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami (DPMS), 
so za obdobje 2010-2030 edine pomembne zaloge mineralnih surovin za energetsko rabo v 
premogonosnem območju Velenjske kadunje, kjer zaloge lignita zadoščajo za proizvodnjo električne 
energije v termoelektrarni TEŠ-6 v obsegu in časovnem obdobju, kot ju predvideva NEP. 
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Kazalniki stanja za zrak 
 
1. Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo  
 
Izpusti plinov, ki povzročajo zakisovanje in evtrofikacijo, so se od leta 1990 do leta 2007 zmanjšali za 
73 %, predvsem kot posledica zmanjšanja izpustov SO2.   
 
2. Izpusti žveplovega dioksida 
 
V Sloveniji so se izpusti SO2 do leta 2007 zmanjšali za 94 % glede na leto 1980. Zmanjšanje je 
predvsem posledica manjših izpustov iz termoelektrarn in uporabe kakovostnejših goriv. Izpusti SO2 
so bili v letu 2007 za 47 % nižji od predvidene ciljne vrednosti. 
 
3. Izpusti dušikovih oksidov 
 
Letni izpusti NOx v Sloveniji so se do leta 2007 zmanjšali za skoraj 20 % v primerjavi z letom 1987. 
Zmanjšanje je posledica povečanja deleža vozil z vgrajenim katalizatorjem. Izpusti NOx so bili v letu 
2007 za 1 % nižji od predvidene ciljne vrednosti.  
 
4. Izpusti amoniaka 
 
Letni izpusti NH3 v Sloveniji so se do leta 2006 zmanjšali za 36,5 % v primerjavi z letom 1990. 
Zmanjšanje je posledica zmanjševanja števila glav živine. Izpusti NH3 so bili v letu 2006 za 7% nižji 
od predvidene ciljne vrednosti.   
 
5. Izpusti nemetanskih hlapnih ogljikovodikov 
 
Letni izpusti NMVOC v Sloveniji so se do leta 2007 zmanjšali za 39 % v primerjavi z letom 1990. 
Zmanjšanje gre pripisati zmanjševanju izpustov v prometu z motornimi vozili, zaradi povečanja 
števila vozil, ki so opremljena s katalizatorji in implementaciji dveh uredb o emisiji organskih hlapnih 
snoveh v zrak. Izpusti NMVOC so bili v letu 2007 za 1,7 % nižji od predvidene ciljne vrednosti. 
 
6. Onesnaženost zraka s PM10 in PM2,5 
 
Raven onesnaženosti zunanjega zraka zaradi delcev PM10 se je v obdobju 2002-2008 zmanjšala. Kljub 
temu je bila v letu 2008 še vedno presežena tako zakonsko predpisana letna mejna koncentracija kot 
tudi število dni z dnevno mejno koncentracijo PM10. Najslabše stanje zaradi onesnaženosti s PM10 je v 
Zasavju (Zagorje). Letna koncentracija PM2.5 se je v obdobju 2005-2008 znižala. V letu 2008 ni več 
presegala zakonsko predpisane letne mejne vrednosti. 
 
 
Kazalniki stanja za vode 
 
1. Kemijsko stanje vodnih teles površinskih voda 
 
Dobro kemijsko stanje je določeno za skoraj 99 % vodnih teles površinskih voda - rek, slabo kemijsko 
stanje pa za dve vodni telesi – Sava pri Vrhovem zaradi živega srebra in Krka pri Otočcu zaradi 
tributilkositrovih spojin. V splošnem slovenske reke niso obremenjene s prednostnimi oz. prednostno 
nevarnimi snovmi. 
 
2. Ekološko stanje vodnih teles površinskih voda 
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Dobro ekološko stanje vodnih teles površinskih voda je za leto 2009 opredeljeno v načrtu upravljanja 
voda za vodni območji Donave in Jadranskega morja (v sprejemanju). 
 
3. Toplotno obremenjevanje površinskih voda 
 
Letna količina toplote, ki se odvede z odvajanjem odpadne vode iz hladilnih sistemov naprav za 
proizvodnjo električne energije. 
 
 
Kazalniki stanja za naravo 
 
1. Stanje ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu Direktive o habitatih 
(92/43/EGS) 
 
Države članice EU morajo po 17. členu Direktive o habitatih vsakih šest let izdelati poročilo o 
izvajanju ukrepov po tej direktivi. Poročilo vključuje predvsem informacije o ohranitvenih ukrepih iz 
prvega odstavka 6. člena, vrednotenje vplivov teh ukrepov na stanje ohranjenosti naravnih habitatnih 
tipov iz priloge I in vrst iz priloge II ter glavne rezultate spremljanja stanja iz 11. člena. Največji del 
poročila obsegajo ocene kazalcev stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov z vseh prilog na območju 
celotne države.  
 
Iz prilog Direktive o habitatih je v Sloveniji prisotnih 60 habitatnih tipov in 203 vrste za katere je 
potrebno poročati.  Od tega je v alpski regiji 45 habitatnih tipov in 152 vrst, v celinski regiji pa 44 
habitatnih tipov in 183 vrst. Največ habitatnih tipov ima končno oceno stanja ohranjenosti »ugodno«, 
pri večini vrst pa je končna ocena stanja ohranjenosti »nezadostno«. 
 
Končno stanje ohranjenosti za HT:  
• 44% vseh HT ima ugodno stanje ohranjenosti 
• 35% nezadostno in 
• 21% slabo stanje ohranjenosti 
 
V Sloveniji je najboljše stanje ohranjenosti gozdnih, morskih, obalnih in priobalnih habitatnih tipov 
ter habitatnih tipov goličav. Glede na to, da je pritisk na območje obale in morja dokaj velik, se zdi 
ugodna ocena morskih, obalnih in priobalnih habitatnih tipov protislovna. Vendar te ocene temeljijo 
na dejstvu, da je večina območij s temi habitatnimi tipi zavarovanih in je njihovo dobro stanje 
dolgoročno zagotovljeno. Na slabo stanje ohranjenosti habitatnih tipov sladkih voda, travišč in grmišč 
ter barij in močvirij kažejo pritiski in grožnje, ki so bili opredeljeni med podajanjem posameznih ocen. 
Med njimi so bile najpogostejše aktivnosti človeka povezane s športom in prostim časom, 
spreminjanjem hidrografskih značilnosti območja, odvažanjem peska in proda iz vodotokov, 
spreminjanjem in opuščanjem rabe kmetijskih zemljišč ter naravno sukcesijo. 
 
Končno stanje ohranjenosti za vrste:  
• 20% vseh vrst ima ugodno stanje ohranjenosti 
• 50% nezadostno  
• 10% slabo stanje ohranjenosti in 
• 20% vrst ima stanje ohranjenosti neznano 
 
Kar polovica vrst ima končno oceno stanja ohranjenosti »nezadostno«. Kljub temu lahko tudi tu 
povežemo vrste s slabim stanjem ohranjenosti s habitatnimi tipi, ki imajo prav tako slabo stanje 
ohranjenosti. V Sloveniji je glede na ocene najbolj zaskrbljujoče stanje rakov, rib, dvoživk, plazilcev, 
kačjih pastirjev, metuljev in hroščev. Med najpogostejšimi grožnjami in pritiski na vrste so spremembe 
hidrografskih značilnosti, spremembe rabe kmetijskih zemljišč, urbanizacija ter onesnaževanje in 
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izsuševanje zemljišč. Po podanih ocenah bi lahko sklepali, da je stanje ohranjenosti najboljše pri vrstah 
iz skupine sesalcev. Vendar se je treba zavedati, da za več kot polovico obrazcev (predvsem za 
netopirje) ocena ni bila podana. Zato lahko nadaljnje raziskave tudi za to skupino pokažejo povsem 
drugačno stanje (Varstvo narave 21, 2008). 
 
2. Ohranitveno stanje vrst v SPA območjih in na ozemlju celotne Slovenije iz Poročila po 12. členu 
Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS) o izvajanju te direktive v obdobju 2005–
2007. 
 
Poročilo je bilo v marcu 2009 pripravljeno s strani Ministrstva za okolje in prostor na osnovi 
strokovnih podlag, ki jih je pripravil Zavod RS za naravo in prispevkov Agencije RS za okolje. Zavod 
RS za naravo je pri pripravi strokovnih podlag vključil tudi dopolnila ZGS, Društvo za opazovanje in 
proučevanje ptic Slovenije (DOPPS), upravljavce nekaterih zavarovanih območij (Krajinski park 
Sečoveljske soline, Notranjski regijski park, Naravni rezervat Škocjanski zatok), ter predloge 
dopolnitev, ki so jih posredovali NIB, DOPPS in Univerza v Mariboru, Fakulteta za naravoslovje in 
matematiko. V Prilogi 1 omenjenega poročila je opisano ohranitveno stanje vrst v SPA območjih in 
na ozemlju cele Slovenije. 
 
Ohranitveno stanje vrst v SPA 
Ohranitveno stanje vseh 321 vrst na 26 območjih SPA določenih z Uredbo o posebnih varstvenih 
območjih (območjih Natura 2000) (Uradni list RS, št. 49/04, št. 110/04, 59/07, 43/08) je 
obravnavano na Dodatku A k Prilogi 1. Pojasnjujejo ga: populacijske ocene, rezultati monitoringa, 
ocene stanja habitata in ohranitveno stanje vrst na posameznem SPA. Ohranitveno stanje je bilo 
podano za 321 vrst na 26 SPA. Za tri vrsti na SPA Drava (sivka in mali ponirek, čopasta črnica) je bilo 
na željo MOP podano tudi ohranitveno stanje za obdobje prezimovanja. 
 
Ugodno ohranitveno stanje je bilo ugotovljeno v primeru 69 vrst (22 %) ptic na 22 SPA.  
 
Neugodno ohranitveno stanje je bilo določeno v primeru 62 vrst (19 %) na 19 SPA. Najbolj 
zaskrbljujoče je stanje nekaterih ptic kmetijske krajine. Zaradi intenzifikacije kmetijstva, v nekaterih 
primerih pa tudi opuščanja rabe je bilo ocenjeno neugodno ohranitveno stanje v primeru v 13 vrst na 
SPA Snežnik – Pivka, Reka – dolina, Slovenske gorice - doli, Goričko, Mura, Drava, Krakovski gozd – 
Šentjernejsko polje, Ljubljansko barje, Cerkniško jezero, Planinsko polje in Kras. Najbolj 
problematična je intenzifikacija kmetijstva, še zlasti zgodnja košnja, pretirano gnojenje, zmanjševanje 
deleža travnikov in mokrišč, s čimer se krčita obseg in kakovost habitatov. To se odraža na upadajočih 
populacijskih trendih kosca, velikega škurha, repaljščice in pribe. V primeru velikega skovika, 
črnočelega srakoperja in pisane penice je kot dodaten negativen vpliv zabeleženo tudi siromašenje 
mozaične kulturne krajine (npr. izginjanje mejic, grmišč) in izginjanje travniških sadovnjakov. 
Zlatovranko in južno postovko že štejemo med izumrle vrste. Problematično je tudi zaraščanje 
oziroma opuščanje rabe suhih travnikov, s čimer se zmanjšuje habitat kotorne, rjave cipe in vrtnega 
strnada. Med gozdnimi vrstami ptic izstopa problematika gozdnih kur (gozdni jereb, divji petelin, 
ruševec) ter belohrbtega in triprstega detla v SPA Jelovica, Pohorje, Kočevsko-Kolpa in Trnovski 
gozd. Ključen vzrok upadanja populacij v primeru navedenih vrst je krčenje in fragmentacija habitata. 
Populacije gozdnih kur upadajo zaradi zaraščanje košenic, planin, gozdnih robov, krčenja in 
degradacije značilnega habitata, neusklajenosti z lovskimi upravljavskimi  načrti in motenj, ki jih 
povzročata množični turizem in rekreacija. Upadanje populacij belohrbtega in triprstega detla je 
posledica krčenja habitata, ki ga predstavljajo gozdovi z velikim deležem odmrle lesne mase. 
Neugodno ohranitveno stanje je bilo zabeleženo tudi pri več vrstah, vezanih na sladkovodne habitate 
in mokrišča v okviru SPA Reka – dolina, Mura, Drava, Krakovski gozd – Šentjernejsko polje in 
Cerkniško jezero. Najbolj zaznaven vpliv oziroma posledice so pustile regulacije nižinskih rečnih 
odsekov in njihovih pritokov. Z regulacijo brežin se so se zmanjšale gnezdilne možnosti breguljke in 
vodomca, s spremembo rečne dinamike navadne čigre, rečnega galeba in vodomca, z degradacijo 
prodišč pa malega deževnika in malega martinca. Zaraščanje mrtvic in izsuševanje mokrišč je 
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neugodno vplivalo na grahasto tukalico, malo tukalico, čapljico ter rečnega in trstnega cvrčalca. 
Prezimujočo populacijo njivskih gosi na SPA Drava je zdesetkal lov s hrvaške strani Ormoškega 
jezera. Populacije nekaterih gnezdečih vrst rac, ponirkov in pobrežnikov na SPA Cerkniško jezero 
nihajo zlasti zaradi okoljskih dejavnikov, npr. upada nivoja vode v obdobju gnezdenja. Zaradi 
naravnih dejavnikov (močna neurja v času gnezdenja, plenilci) nihajo tudi populacije male in navadne 
čigre v SPA Sečoveljske soline. 
 
Vprašljivo ohranitveno stanje je bilo ugotovljeno v primeru 190 (59 %) vrst na 25 SPA. Ocene ni bilo 
mogoče opredeliti zaradi pomanjkljivih podatkov. Za 13 vrst na 9 SPA podatki o velikosti populacije 
niso obstajali niti v času opredeljevanja IBA oz. SPA, v primeru ostalih pa ne razpolagamo z 
aktualnimi podatki monitoringa, iz katerih bi se dalo sklepati na njihovo ohranitveno stanje.  
 
V Dodatku B k Prilogi 1 pa so navedeni podatki o nacionalnih velikostih populacij vrst z Uredbe o 
Natura 2000 območjih, ki praviloma sodijo med bolje poznane vrste. 
 
 
3. Ohranjenost naravovarstveno pomembnih območij: 
 
Natura 2000 območja (SCI, SPA in SPA dodatki) 
V Sloveniji je z Uredbo o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) določenih 286 
območij Natura 2000, od tega jih je 260 določenih na podlagi direktive o habitatih (SCI) in 26 na 
podlagi direktive o pticah (SPA). Območja zajemajo 720287,82 ha površine, kar znaša 35,5 % ozemlja 
Slovenije, od tega 639734,76 ha oziroma 31,55 % na podlagi direktive o habitatih (SCI) in 461818,87 
ha oziroma 22,78 % na podlagi direktive o pticah (SPA). Dodatno je bilo v maju 2008 določenih še 17 
območij, ki po mnenju Evropske komisije izpolnjujejo pogoje za posebna varstvena območja, t.i. SPA 
dodatki, ki predstavljajo dodatnih 1,7 % površine Slovenije oziroma 33989,48 ha. Večji del območij 
porašča gozd, velik je delež brez vegetacije (pretežno stene), 9 % površin je nad gozdno mejo, 
pomemben je tudi delež travišč. V zavarovanih območjih (Triglavskem narodnem parku, regijskih in 
krajinskih parkih ter rezervatih in naravnih spomenikih) je 25 % skupne površine Natura 2000 
območij. Območja (SPA in SCI) se pretežno prekrivajo, saj je 60 % površin, predlaganih na podlagi 
direktive o habitatih, znotraj predlaganih posebnih varstvenih območij po direktivi o pticah. 
 
71 % slovenskega omrežja Natura 2000 pokrivajo gozdovi, kar je za približno 15 % več kot je 
evropsko povprečje in kaže v splošnem na njihovo dobro ohranjenost. Kljub temu so bili nekateri tipi 
gozdov, zlasti nižinski poplavni, v preteklosti precej izkrčeni in niso v ugodnem stanju ohranjenosti. 
Od negozdnih površin je v omrežju Natura 2000 okoli 20 % kmetijskih zemljišč v uporabi, med njimi 
pa so najpomembnejši ekstenzivni travniki. Ti so v mnogih območjih še v ugodnem stanju 
ohranjenosti, pritiski na zmanjševanje ugodnega stanja pa so veliki tako po naravni poti z zaraščanjem 
zaradi opuščanja kmetovanja kot zaradi intenzifikacije njihove rabe. Kmetijska območja z visoko 
naravno vrednostjo so ena pomembnejših možnosti za doseganje večje biološke pestrosti in zaščite 
ogroženih habitatov na posameznih podeželskih območjih. Na splošno jih lahko označimo kot 
značilna območja ekstenzivnega kmetijstva z veliko pestrostjo bioloških vrst in habitatov. Izjemno 
pomembno vlogo imajo v omrežju Natura 2000 jame, ki so predmet ohranjanja v preko 70 območjih 
(od skupaj 260-tih). Celinske vode predstavljajo površinsko le dober odstotek omrežja, vendar je 
njihov pomen za ohranjenost omrežja zelo velik. Veliko voda je sicer v ne najbolj ugodnem stanju 
ohranjenosti. Človekova bivališča so pomembna za razmnoževanje, počivanje oziroma prezimovanje 
nekaterih vrst, zato so v območju Natura 2000 bistvena tudi nekatera pozidana območja. Zlasti gre za 
živali iz skupin ptic (npr. bela štorklja,veliki skovik) in sesalcev (npr. netopirji) (MOP, 2010). 
 
Zavarovana območja 
Zavarovana območja narave so ukrep države za ohranjanje naravnih vrednot in biotske 
raznovrstnosti. Razlikujemo širša (narodni, regijski, krajinski park) in ožja (strogi naravni rezervat, 
naravni rezervat in naravni spomenik) zavarovana območja, na območju katerih veljajo predpisani 
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varstveni režimi. Zavarovana so z državnimi ali občinskimi akti. Delež zavarovanih površin po 
kategorijah je prikazan na spodnji sliki. 
 

 
Slika 9: Delež zavarovanih površin po kategorijah (MOP, 2010) 

 
Trenutno imamo v Sloveniji: 1 narodni park, 3 regijske parke, 43 krajinskih parkov, 1 strogi naravni 
rezervat, 54 naravnih rezervatov in 1277 naravnih spomenikov. Zavarovanih je 254847 ha, kar je 
12,57 % površine Slovenije (MOP, 2010). Predvideno je tudi povečanje deleža zavarovanih območij 
različnih kategorij za 10% površine Slovenije do leta 2014 (ReNPVO, Uradni list RS, št. 2/06). 
 
Ekološko pomembna območja 
Ekološko pomembna območja prekrivajo 52 % ozemlja Slovenije. Kot ekološko pomembno območje 
je med drugim določeno tudi osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri, veliko 347784 ha; 
32 kraških jam, ki so na karti označene s svojimi vhodi ter morje in morsko obrežje z 22545 ha. 
Sestavni del ekološko pomembnih območij so območja Natura 2000, ki tvorijo ekološko omrežje na 
evropski ravni (MOP, 2010). 
 
Naravne vrednote 
S Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot je določil 6.519 naravnih vrednot in 8.382 jam – 
naravnih vrednot, ki so prikazane posebej. Jame so dobile status na podlagi zakona o varstvu 
podzemnih jam in se vodijo v Registru podzemnih jam. Gostota jam v Sloveniji je 0,413 jame na km2, 
oziroma ena jama na 2,419 km2. V Sloveniji je 2.092 (32,09 %) naravnih vrednot državnega pomena in 
4.427 (67,91 %) lokalnega pomena. Državnega pomena so tiste naravne vrednote, ki imajo 
mednarodni ali velik narodni pomen in za katere je pristojna država. Preostale so lokalnega pomena in 
jih varuje lokalna skupnost. Vse naravne vrednote v zavarovanih območjih, ki jih je ustanovila država 
so državnega pomena, prav tako pa so državnega pomena tudi vse podzemske jame. Gostota naravnih 
vrednot za celo Slovenijo znaša 0,32 na km2, oziroma ena naravna vrednota na 3,11 km2 (vir: MOP, 
2010). 
 
Skupna površina vseh poligonov znaša 2334,69 km2 kar znaša 11,52 % površine države. Povprečna 
površina poligona znaša 0,805899 km2. Prevladujejo manjši poligoni, saj je večjih od 1 km2 le 338. V 
Triglavskem narodnem parku je 1013 naravnih vrednot, v Kozjanskem regijskem parku jih je 67, v 
Regijskem parku Škocjanske jame 51 in v Krajinskem parku Goričko 46. Vse navedene so naravne 
vrednote državnega pomena (MOP, 2010). 
 
Ramsarska mokrišča  
Ramsarska mokrišča v Sloveniji: 
• Cerkniško jezero z okolico: 7,250 ha (vpis lokalitete: 19. januar 2006) 
• Sečoveljske soline: 650 ha (vpis lokalitete: 3. februar 1993) 
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• Škocjanske jame : 305 ha (vpis lokalitete: 21. maj 1999) (http://www.ramsar.si, citirano september 
2010; http://sl.wikipedia.org/, citirano september 2010). 

 
Biosferni rezervati  
Biosferni rezervati v Sloveniji: 
• Julija 2003 je UNESCO razglasil Julijske Alpe za biosferni rezervat svetovnega pomena - Biosferni 

rezervat Julijske Alpe. To je prvi biosferni rezervat v Sloveniji in obsega 195.723 hektarov v 
občinah Bled, Bohinj, Bovec, Jesenice, Kobarid, Kranjska Gora, Radovljica, Tolmin in Žirovnica. 
Osrednje in robno območje v Julijskih Alpah sta določeni z zakonom o Triglavskem narodnem 
parku, prehodno območje pa obsega širši del Julijskih Alp. 

• 29.oktobra 2004 je bil v svetovno mrežo biosfernih rezervatov sprejet tudi Park Škocjanske jame - 
imenuje se Kraški biosferni rezervat. Obsega osrednje območje, ki obsega strogo zavarovano 
območje samega parka, vplivno območje parka, ki združuje vzporedne aktivnosti v skladu s 
smiselno ekološko rabo in prehodno območje, ki obsega območje občine Divača 
(http://sl.wikipedia.org/, citirano september 2010). 

 
UNESCOVA  naravna dediščina  
UNESCOva svetovna dediščina zajema območja, ki so pod zaščito organizacije UNESCO bodisi kot 
kulturna ali pa kot naravna dediščina. Unescov seznam svetovne dediščine leta 2008 šteje 878 krajev, 
pri čemer jih je 679 kulturnih spomenikov, 174 naravnih, 25 pa mešanih in so v 145 državah. Od leta 
1986 so na seznam naravne dediščine vpisane Škocjanske jame in so do danes edino območje 
Unescove svetovne dediščine v Sloveniji. 
 
IBA območja 
IBA območja so predlogi Posebnih zaščitenih območij (SPA), ki jih je izdelalo Društvo za opazovanje 
in proučevanje ptic Slovenije. Skupna površina vseh območij IBA je 496.500 ha, kar predstavlja 
približno 24 % celotnega ozemlja Slovenije. 
 
IBA območja v Sloveniji so: Doli Slovenskih goric, Dravinjska dolina, Pohorje, Kozjansko-Jovsi, 
Ostenja Posavskega hribovja, Vzhodni del Kamniško-Savinjskih Alp in Karavank, Snežnik-Pivka, 
Jelovica, Južni rob Trnovskega gozda in Nanos, Banjšice, Breginjski Stol in Planja, Škocjanski zatok, 
Goričko, Reka Mura, Reka Drava, Krakovski gozd-Šentjernejsko polje, Kočevsko-Kolpa, Ljubljansko 
barje, Cerkniško jezero, Planinsko polje, Porečje Nanoščice, Dolina Reke, Kras, Triglavski narodni 
park in Sečoveljske soline (Božič, 2003; http://sl.wikipedia.org/, citirano september 2010). 
 
 
Kazalniki stanja za kulturno dediščino 
 
1. Ogroženost kulturne dediščine 
 
Kazalniki stanja za kulturno dediščino niso formalizirani. V stroki se uveljavlja kazalnik "ogroženost 
kulturne dediščine" po metodi "English heritage lestvice" za merjenje ogroženosti, ki temelji na oceni 
stanja in uporabe. Ocene ogroženosti za celotno območje Slovenije ni na voljo, obstoječi podatki po 
posameznih občinah so iz različnih časovnih obdobij. Možno je podati le splošno oceno (glej poglavje 
7.1.5). 
 
 
Kazalniki stanja za podnebne dejavnike 
 
1. Izpusti TGP 
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Izpusti TGP so bili leta 2007 20.722 kiloton CO2 ekv, kar je 1,8 % nad izhodiščnim letom. V skladu z 
obveznostjo, ki zahteva 8 % zmanjšanje izpustov, povprečni izpusti TGP v obdobju 2008-2012 ne bi 
smeli presegati 18.726 kiloton CO2 ekv. 
 
 
Kazalniki stanja za krajino 
 
1. Ohranjenost krajinskih značilnosti 
2. Ohranjenost in celovitost krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni in 
izjemnih krajin 
 
Kazalniki stanja za krajino niso formalizirani. Za potrebe te presoje se uporabita splošna kazalnika 
stanja, ki izhajata iz opredeljenih okoljskih ciljev. Aktualne ocene stanja na področju krajine na ravni 
države ni na voljo, možno je podati le splošno oceno (glej poglavje 7.1.7). 
 

7.3 Stanje okolja in razvoj stanja okolja brez izvajanja NEP 

Stanje okolja in razvoj stanja okolja brez izvajanja ukrepov je prikazan matrično v spodnjih tabelah. 
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Tabela 10: Stanje okolja in razvoj stanja okolja brez izvajanja ukrepov 

Področje (vidik) vpliva: naravni viri 
Okoljski cilj / podcilj Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Postopno zmanjšanje vplivov 
na okolje zaradi rabe 
energetskih mineralnih 
surovin 

Odpadki od zgorevanja premoga v proizvodnji energije V primeru, da NEP ne bo sprejet, se raba premoga v energetiki ne bo 
zmanjševala in posledično se ne bodo zmanjševali pritiski na okolje 
zaradi nastajanja odpadkov od zgorevanja premoga v proizvodnji 
energije. 

Trajnostna energetska raba 
gozdne biomase 

Lesna zaloga s prirastkom in posekom V primeru, da NEP ne bo sprejet, se raba gozdne mase za energetske 
namene ne bo povečala. Gozdna biomasa bo še naprej ne dovolj 
izkoriščen obnovljivi naravni vir in stanje lesne zaloge v gozdovih bo 
še naprej neoptimalno. 

Povečanje proizvodnje 
biogoriv iz lastnih 
obnovljivih virov energije 

Obnovljivi viri energije  V primeru, da NEP ne bo sprejet, se proizvodnja biogoriv iz 
industrijskih rastlin in gozdne biomase ne bo povečala. 
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Področje (vidik) vpliva: zrak 
Okoljski cilj / podcilj Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Zagotoviti doseganje 
nacionalne zgornje meje 
emisije SO2 

Letna emisija SO2 V primeru, da NEP ne bo sprejet, se emisija SO2 iz proizvodnje 
energije ne bodo bistveno spremenila in bo ostala v okviru 
predvidenih nacionalnih mejnih vrednosti iz NEC Direktive. 

Zagotoviti doseganje 
nacionalne zgornje meje 
emisije NOx 

Letna emisija NOx V primeru, da NEP ne bo sprejet, se emisija NOx iz proizvodnje 
energije ne bo dovolj znižala tako, da bo doseganje predvidenih 
okoljskih ciljev iz NEC Direktive ogroženo. 

Zagotoviti doseganje 
nacionalne zgornje meje 
emisije VOC 

Letna emisija VOC V primeru, da NEP ne bo sprejet, se emisija VOC iz proizvodnje 
energije ne bodo bistveno spremenila in ne bo vplivala na doseganje 
predvidenih nacionalnih mejnih vrednosti iz NEC Direktive. 

Zagotoviti doseganje 
nacionalne zgornje meje 
emisije NH3 

Letna emisija NH3 V primeru, da NEP ne bo sprejet, se emisija NH3 iz proizvodnje 
energije ne bodo bistveno spremenila in ne bo vplivala na doseganje 
predvidenih nacionalnih mejnih vrednosti iz NEC Direktive. 

Zagotoviti doseganje 
nacionalne zgornje meje 
emisije prašnih delcev (PM 
TSP, PM10, PM2,5) 

Letna emisija (PM TSP, PM10, PM2,5) V primeru, da NEP ne bo sprejet, se emisija celotnega prahu (PM 
TSP) iz proizvodnje energije ne bo dovolj znižala tako, da bo 
doseganje predvidenih okoljskih ciljev iz NEC Direktive ogroženo. 

 
Področje (vidik) vpliva:  voda 
Okoljski cilj / podcilj Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Ohraniti dobro kemično, 
ekološko in količinsko stanje 
površinskih voda. 

Kakovost kemijskega in ekološkega stanja rek.  V primeru, da NEP ne bo sprejet, se bo ekološko stanje rek zaradi 
nenačrtovane gradnje hidroelektrarn poslabšalo bolj, kot je to 
potrebno zaradi doseganja ciljev podnebno energetskega 
zakonodajnega svežnja, ki določa obvezni delež rabe obnovljivih virov 
energije v končni rabi energije. 

Zmanjšati vpliv toplotnega 
obremenjevanja voda zaradi 
rabe vode za hlajenje pri 
proizvodnji električne 
energije 

Toplotno obremenjevanje površinskih voda. V primeru, da NEP ne bo sprejet, se toplotno obremenjevanje 
površinskih voda zaradi odvajanja odpadne vode iz hladilnih sistemov 
naprav za proizvodnjo električne energije ne bo zmanjšalo. 
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Področje (vidik) vpliva: narava 
Okoljski cilj /podcilj Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Ohranjanje visoke stopnje 
biotske raznovrstnosti flore, 
favne in habitatnih tipov 
 

Sprememba stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu 
Direktive o habitatih (92/43/EGS) 

V primeru, da NEP ne bo sprejet, se bo energetske objekte umeščalo 
v okolje bolj stihijsko. Možno je, da se bodo zahteve investitorjev po 
izgradnji energetskih objektov povečale, kar  hkrati pomeni tudi 
povečanje pritiska na naravno okolje in posledično na floro, favni, Ht 
in biotsko raznovrstnost. 

Ohranjanje visoke stopnje 
biotske raznovrstnosti prosto 
živečih ptic 

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

V primeru, da NEP ne bo sprejet, se bo energetske objekte umeščalo 
v okolje bolj stihijsko. Možno je, da se bodo zahteve investitorjev po 
izgradnji energetskih objektov povečale, kar  hkrati pomeni tudi 
povečanje pritiska na naravno okolje in posledično na življenjski 
prostor ptic ter biotsko raznovrstnost ptic. 

Ohranjanje obsega in 
značilnosti naravovarstveno 
pomembnih  območij (v 
mednarodnem in 
nacionalnem merilu) 

Obseg in značaj posegov v naravovarstveno pomembna območja: 
- Natura 2000 območja (SCI, SPA in SPA dodatki) 
- Ekološko pomembna območja 
- Zavarovana območja 
- Naravne vrednote  
- Ramsarska mokrišča  
- Biosferni rezervati  
- UNESCOVA  naravna dediščina  
- IBA območja 
 

V primeru, da NEP ne bo sprejet, se bo energetske objekte umeščalo 
v okolje bolj stihijsko, brez zasledovanja potrjenih energetskih ciljev 
države. Ker velik del območja Slovenije sodi med naravovarstveno 
pomembna območja, se bo pritisk investitorjev za umeščanje objektov 
na ta območja povečal, tako da je z letih lahko pričakovati zmanjšanje 
površin teh območij. 
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Področje (vidik) vpliva: kulturna dediščina 
Okoljski cilj  Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Ohranjanje obsega in 
značilnosti objektov in 
območij kulturne dediščine 
 

Ogroženost kulturne dediščine: 
Aktualne ocene ogroženosti na ravni države ni na voljo. Na splošno velja, da je 
dediščina precej ogrožena, predvsem: 
- naselbinska dediščina z novejšo pozidavo, ki povzroča spremembe volumnov 
naselij, naselbinske strukture, funkcionalnih enot in stavbnega tkiva; 
- stavbna dediščina zaradi neprimerne uporabe ali nerabe, pomanjkljivega 
vzdrževanja ter neustrezne prenove, 
- kulturna krajina zaradi zaraščanja kmetijskih zemljišč in urbanizacije. 

Brez izvedbe ukrepov NEP bosta ohranjena obseg in značilnost 
dediščine na območjih izvedbe ukrepov. Predvsem to velja za 
dediščino na predvidenih območjih hidroelektrarn, kjer je zaradi 
zajezitev pričakovati največji obseg vplivov, ter vzdolž koridorjev 
daljnovodov, kjer je pričakovati spremembe podobe dediščine v 
širšem prostoru. 
 
V kolikor se ukrepi NEP ne izvedejo, to nima vpliva na siceršnji trend 
spreminjanja stopnje ogroženosti dediščine. Pričakovati je nadaljnja 
razvrednotenja, predvsem zaradi neustrezne urbanizacije. V  primeru 
uspešne uresničitve prizadevanj, da se celostno varstvo dediščine 
vključi v različne razvojne programe ter v ustrezne prostorske 
ureditve, pristopanja k sistematični prenovi spomeniških območij ter 
ob dejanskem zavedanju, da je ohranjanje in varovanje dediščine skrb 
vseh in vsakogar, pa je pričakovati tudi splošno zmanjšanje 
ogroženosti dediščine. 

 
Področje (vidik) vpliva: podnebni dejavniki 
Okoljski cilj  Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Vključiti ukrepe za blažitev in 
prilagajanje na podnebne 
spremembe 

Izpusti TGP. 
 
 
 

Brez izvedbe NEP se izpusti TGP ne bodo zmanjšali v letu 2020 do 
vrednosti, ki je za Slovenijo določena glede na izhodiščno leto 2005. 
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Področje (vidik) vpliva: krajina 
Okoljski cilj  Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Ohranjanje krajinskih 
značilnosti 
 

Ohranjenost krajinskih značilnosti: 
Aktualne ocene stanja ohranjenosti krajinskih značilnosti na ravni države ni na 
voljo. Na splošno velja,  da krajino ogrožata: 
- človek in njegovi posegi v krajino in 
- narava in njena sposobnost zaraščanja. 
 
Ob mnogih še ohranjenih krajinah, predvsem naravnih krajinah in kulturnih 
krajinah na manj razvitih območjih, so očitna vedno večja razvrednotenja 
prostora. Poleg pozidave so objekti energetske infrastrukture, predvsem 
daljnovodi in hidroenergetski objekti, eni tistih, ki so v zadnjem obdobju v 
največji meri spremenili funkcijo in podobo krajine. Ti posegi so prizadeli tudi 
bolj odmaknjena, ohranjena krajinska območja ter so prinesli velike spremembe 
prostora zaradi svojega obsega. Te spremembe so posebej izrazite v krajinah, ki 
jih označuje velika vidna izpostavljenost, majhno merilo in drobna členjenost 
krajinskih prvin. Povečevanje obsega prenosnih energetskih omrežij ter 
predvsem pojav za naš prostor novih pojavnih oblik energetskih objektov, 
vetrnih elektrarn in fotovoltaičnih sistemov, lahko dodatno in ključno spremeni 
podobo slovenskih krajin. 

Brez izvedbe ukrepov NEP bodo ohranjene krajinske značilnosti na 
območjih izvedbe ukrepov. Predvsem to velja za predvidena območja 
vetrnih elektrarn, hidroelektrarn in koridorje daljnovodov. 
Brez izvedbe ukrepov je pričakovati siceršnji trend razvrednotenja 
krajin, predvsem v povezavi s širjenjem poselitvenih območij, 
zaraščanjem kmetijskih zemljišč, intenzifikacijo kmetijstva ter 
pridobivanjem mineralnih surovin. 

Ohranjanje krajinskih 
območij s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni 
ravni in izjemnih krajin 

Ohranjenost in celovitost krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na 
nacionalni ravni in izjemnih krajin: 
Aktualne ocene ohranjenosti in celovitosti teh območij ni na voljo. Glede na 
podatke o spremembi dejanske rabe (povečevanja obsega pozidanih območij in 
gozdnih zemljišč) je očiten trend zmanjševanja prepoznavnosti. Aktualni 
infrastrukturni koridorji praviloma ne načenjajo celovitosti območij. 

Glede na to, da nekateri ukrepi posegajo v območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni, v teh območji brez izvedbe ukrepov 
NEP ne bo prišlo do zmanjševanja ohranjenosti in celovitosti. 

 
Področje (vidik) vpliva: zdravje 
Okoljski cilj  Kazalnik stanja okolja Stanje okolja brez izvedbe NEP 
Zmanjšati izpostavljenost 
prebivalstva 
elektromagnetnemu sevanju 
daljnovodov prenosnega 
električnega omrežja in 
vodov omrežja za distribucijo 
električne energije 

Število stavb z varovanimi prostori, ki so čezmerno izpostavljeni 
elektromagnetnemu sevanju. 
 
Delež vodov omrežja za distribucijo električne energije, ki so na poselitvenih 
območjih zakopani v tla.  

V primeru, da NEP ne bo sprejet, se izpostavljenost prebivalstva 
elektromagnetnemu sevanju daljnovodov prenosnega električnega 
omrežja in vodov omrežja za distribucijo električne energije ne bo 
zmanjšala.  
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7.4 Prikaz varstvenih, varovanih, zavarovanih, degradiranih in drugih 
območij ter povzetek veljavnih pravnih režimov 

7.4.1 Gozdni rezervati in varovani gozd 

Na sliki 10 so prikazana območja gozdnih rezervatov in varovanih gozdov, kjer je izkoriščanje gozdne 
biomase za rabo v energetske namene omejeno (priloga 8).    
 

 
Slika 10: Prikaz gozdnih rezervatov in varovanih gozdov (vir podlag: Zavod za gozdove) 

 
 
Raba gozdne biomase za energetske namene je omejena v gozdovih, ki so razglašeni za varovani gozd, 
ker v zaostrenih ekoloških razmerah varujejo sebe, svoje zemljišče in nižje ležeča zemljišča in gozd, v 
katerem je izjemno poudarjena katerakoli druga ekološka funkcija. 
 
Prav tako je raba gozdne biomase za energetske namene omejena v gozdovih, ki so razglašeni za 
gozdove s posebnim namenom, ker je v njih izjemno poudarjena raziskovalna funkcija, funkcija 
varovanja naravnih vrednot ali funkcija varovanja kulturne dediščine ali je v njih izjemno poudarjena 
zaščitna, rekreacijska, turistična poučna, higienskozdravstvena funkcija, obrambna ali estetska funkcija. 
 
Gozdovi s posebnim namenom so tudi gozdna zemljišča, na katerih so skladišča ali vadbeni objekti 
namenjeni obrambnim potrebam. 
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7.4.2 Vodovarstvena območja 

Na spodnji sliki so prikazana vodovarstvena območja, kjer je izkoriščanje geotermalne energije 
omejeno oziroma prepovedano, gradnja energetskih objektov pa je dovoljena, če so izpolnjene 
zahteve, ki so za posamezno vodovarstveno območju določene v predpisu, ki na tem območju ureja 
vodovarstveni režim (priloga 2).    
 

 
Slika 11: Prikaz vodovarstvenih območij (vir podlag: ARSO) 

 

7.4.3 Narava in biotska raznovrstnost 

Na območjih Natura 2000 (območja SPA in SCI) je potrebno v skladu s 7. členom Uredbe o 
posebnih varstvenih območjih posege in dejavnosti načrtovati tako, da se v čim večji možni meri: 
 
• Ohranja razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih vrst. 
• Ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične 

strukture ter naravne procese in ustrezno rabo. 
• Ohranja in izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tistih delov habitata, ki 

so bistveni za najpomembnejše faze kot so zlasti mesta za razmnoževanje, skupinsko 
prenočevanje, prezimovanje, selitev in prehranjevanje živali. 

• Ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in omogoča ponovna 
povezanost, če je ta prekinjena. 

 
Na teh območjih je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. členom 
Zakona o ohranjanju narave (ZON). V primeru izvajanja posega je potrebno predvideti in izvesti vse 
možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter 
njihove habitate čim manjši. Pri tem je potrebno še zlasti upoštevati varstvene cilje, določene za vsako 
posamezno območje Natura. 
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Slika 12: Prikaz območij Natura 2000 (vir podlag: ARSO) 

 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z aktom o zavarovanju in 
z načrtom upravljanja v primeru narodnega in regijskega parka. (Narodni in regijski park morata imeti 
načrt upravljanja).  
 
Ožja zavarovana območja 
- Naravni spomenik (64. člen ZON): naravni spomenik je območje, ki vsebuje eno ali več naravnih 

vrednot, ki imajo izjemno obliko, velikost, vsebino ali lego ali so redek primer naravne vrednote. 
 

• Na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege v naravo na način, ki lahko poslabša 
stanje, spremeni, poškoduje ali uniči naravno vrednoto, in spreminjati razmere ali stanje tako, 
da se spremeni, poškoduje ali uniči naravna vrednota ali pa zmanjša njen estetski pomen. 

 
• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju se med drugim lahko prepove ali omeji: 

  1. izvajanje posegov v prostor, 
  2. odkopavanje ali zasipavanje terena, 
  3. spreminjanje vodnega režima, 
  4. povzročanje vibracij in eksplozij, 
  5. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov, 
  6 spreminjanje vegetacije, 
  7. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 

 
- Strogi naravni rezervat (65. člen ZON): strogi naravni rezervat je območje naravno ohranjenih 

geotipov, življenjskih prostorov ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali 
območje, pomembno za ohranjanje biotske raznovrstnosti, kjer potekajo naravni procesi brez 
človekovega vpliva. 

 
• na zavarovanem območju je prepovedano izvajati posege ali opravljati dejavnosti, ki ogrožajo 

ohranitev zavarovanega območja, namerno uničevati rastline in živali in zadrževanje oseb, 
razen oseb, ki izvajajo nadzor. 
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• z aktom o zavarovanju se določijo podrobnejša pravila ravnanja na območju strogega 
naravnega rezervata. 

 
- Naravni rezervat (66. člen ZON): naravni rezervat je območje geotipov, življenjskih prostorov 

ogroženih, redkih ali značilnih rastlinskih ali živalskih vrst ali območje, pomembno za ohranjanje 
biotske raznovrstnosti, ki se z uravnoteženim delovanjem človeka v naravi tudi vzdržuje. 

 
• Na zavarovanem območju je prepovedano opravljati dejavnosti s sredstvi in na način, ki bi 

lahko povzročil bistvene spremembe biotske raznovrstnosti, strukture in funkcije 
ekosistemov, in opravljati dejavnosti v času, ko je lahko ogrožen obstoj rastlin ali živali. 

 
• Z aktom o zavarovanju se na zavarovanem območju med drugim lahko prepove ali omeji: 

 1. izvajanje posegov v prostor, 
 2. odkopavanje ali zasipavanje zemljišč, 
 3. spreminjanje vodnega režima, 
 4. odvzemanje naplavin, 
 5. povzročanje hrupa, eksplozij in vibracij, 
 6. gospodarsko izkoriščanje naravnih virov, 
 7. spreminjanje vegetacije, 
 8. vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 
 

• Pri določitvi prepovedi ali omejitev dejavnosti in posegov iz prejšnjega odstavka se upoštevajo 
značilnosti zavarovanega območja in namen zavarovanja. 

 
Širša zavarovana območja (67. in 68.  člen ZON) 
Širša zavarovana območja so območje narave, kjer je velika abiotska, biotska in krajinska 
raznovrstnost ter velika gostota in raznolikost naravnih vrednot, ki so lahko tudi kompleksno in 
funkcionalno med seboj povezane. 
Splošni varstveni režim: 

• aktom o zavarovanju širšega zavarovanega območja se na zavarovanem območju glede na 
vrsto širšega zavarovanega območja lahko prepovejo, omejijo ali drugače uredijo: 

 
• izvajanje posegov in dejavnosti, s katerimi se ogroža prvobitnost narave, 
• gradnja novih tranzitnih komunalnih, energetskih in prometnih objektov, 
• gradnja novih objektov, 
• odkopavanje ali zasipavanje zemljišč, 
• povzročanje eksplozij ali vibracij, 
• gospodarska raba naravnih virov, razen za gradnjo na zavarovanem območju, 
• spreminjanje vodnega režima, razen pri nujnih vzdrževalnih delih, 
• spreminjanje vegetacije, 
• vse druge dejavnosti, ki lahko bistveno ogrozijo zavarovano območje. 
 
1. Narodni park (69. člen ZON): narodni park je veliko območje s številnimi naravnimi vrednotami ter z 
veliko biotsko raznovrstnostjo. V pretežnem delu narodnega parka je prisotna prvobitna narava z 
ohranjenimi ekosistemi in naravnim procesi, v manjšem delu narodnega parka so lahko tudi območja 
večjega človekovega vpliva, ki pa je z naravo skladno povezan. Narodni park, namen zavarovanja, 
razvojne usmeritve, varstvena območja, varstveni režimi, upravljavec in drugo se določijo z zakonom.  
 
2. Regijski park (70. člen ZON): regijski park je obsežno območje regijsko značilnih ekosistemov in 
krajine z večjimi deli prvobitne narave in območji naravnih vrednot, ki se prepletajo z deli narave, kjer 
je človekov vpliv večji, vendarle pa z naravo uravnotežen. Z aktom o zavarovanju se določijo 
podrobnejša pravila ravnanja na območju regijskega parka.  



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 101

 
3. Krajinski park (71. člen ZON): krajinski park je območje s poudarjenim kakovostnim in dolgotrajnim 
prepletom človeka z naravo, ki ima veliko ekološko, biotsko ali krajinsko vrednost.  
 

 
Slika 13: Prikaz zavarovanih območij (vir podlag: ARSO) 

 
Naravne vrednote so določene z aktom Pravilnikom o določitvi in varstvu naravnih vrednot (Uradni 
list RS, št. 111/04, 70/06). V tem aktu so tudi določena pravila ravnanja za varstvo naravnih vrednot. 

 
Slika 14: Prikaz naravnih vrednot (vir podlag: ARSO) 
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V skladu s 5. členom Uredbe o ekološko pomembnih območjih so na EPO območjih, ki niso hkrati 
tudi območja Natura 2000, možni različni posegi in dejavnosti. Načrtuje pa se jih tako, da se v čim 
večji možni meri ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih in živalskih 
vrst, njihova kvaliteta ter povezanost habitatov populacij ter omogoča ponovna povezanost, če bi bila 
ta z načrtovanim posegom prekinjena. Za izvajanje posegov na EPO območju ni potrebno pridobiti 
naravovarstvenih pogojev in naravovarstvenega soglasja. 
 

 
Slika 15: Prikaz ekološko pomembnih območij (vir podlag: ARSO ) 

 

7.4.4 Kulturna dediščina 

Dediščina so dobrine, podedovane iz preteklosti, ki jih Slovenke in Slovenci, pripadnice in pripadniki 
italijanske in madžarske narodne skupnosti in romske skupnosti, ter drugi državljanke in državljani 
Republike Slovenije opredeljujejo kot odsev in izraz svojih vrednot, identitet, verskih in drugih 
prepričanj, znanj in tradicij. Dediščina vključuje vidike okolja, ki izhajajo iz medsebojnega vplivanja 
med ljudmi in prostorom skozi čas (1. člen ZVKD-1). 
 
V register dediščine se vpišejo nepremičnine, premičnine in vrednote z lastnostmi dediščine iz 1. člena 
zakona (registrirana dediščina). Nepremična dediščina se vpiše v register kot posamezna nepremičnina 
ali kot območje dediščine (9. člen ZVKD-1). 
 
V Registru kulturne dediščine Ministrstva za kulturo (RKD, avgust 2010) je zavedeno 31.259 enot 
dediščine, od tega: 
 

- 22.014 enot stavbne dediščine, 
- 1.361 enot naselbinske dediščine, 
- 225 enot kulturne krajine,  
- 238 enot vrtnoarhitekturne dediščine, 
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- 4.164 enot memorialne dediščine,  
- 3.088 enot arheološke dediščine,  
- 40 enot zgodovinske krajine in 
- 129 enot druge dediščine. 

 
Registrirana nepremična dediščina, ki: 
 

- predstavlja izrazit dosežek ustvarjalnosti ali dragoceno prispeva h kulturni raznolikosti, 
- je pomemben del prostora ali dediščine Republike Slovenije ali njenih regij ali 
- predstavlja vir za razumevanje zgodovinskih procesov, pojavov ter njihove povezanosti s 

sedanjo kulturo in prostorom, 
 
se lahko zaradi svojega izjemnega pomena za državo (spomenik državnega pomena) ali posebnega 
pomena za pokrajino ali občino (spomenik lokalnega pomena) razglasi za spomenik. Nepremični 
spomenik se lahko razglasi kot posamezni spomenik ali kot spomeniško območje. Del nepremičnega 
spomenika je tudi njegova neposredna okolica ter pritikline, ki z nepremičnim spomenikom sestavljajo 
prostorsko, funkcionalno ali pomensko celoto (36. člen ZVKD-1). V Registru kulturne dediščine 
(RKD, avgust 2010) je zavedeno 8.140 kulturnih spomenikov. 
 
Celostno ohranjanje dediščine se uresničuje v razvojnem načrtovanju in ukrepih države, pokrajin in 
občin, tako da dediščino ob spoštovanju njene posebne narave in družbenega pomena vključujejo v 
trajnostni razvoj (1. člen ZVKD-1). Z dediščino je treba ravnati tako, da se zagotavlja čim večja 
ohranitev njenih kulturnih vrednot za prihodnost. S spomenikom je treba ravnati tako, da se dosledno 
upoštevajo in ohranjajo njegove kulturne vrednote in družbeni pomen (36. člen ZVKD-1). 
 
Varstvo kulturne dediščine se v postopkih priprave in sprejemanja plana zagotavlja z upoštevanjem 
aktov o razglasitvi nepremičnih spomenikov, registriranih arheoloških najdišč in aktov o varstvenih 
območij dediščine (opomba: slednji še niso določeni) ter s presojo vplivov na dediščino (predmet tega 
gradiva) (73. člen ZVKD-1). Priročnik pravnih režimov varstva, ki jih je treba upoštevati pri 
prostorskem načrtovanju in posegih v prostor v območjih kulturne dediščine 
(http://giskd2s.situla.org/evrdd/P_09_04_03.htm) vsebuje zgoščen pregled prečiščenih besedil vseh 
pravnih režimov varstva, ki veljajo za območja kulturne dediščine. Besedilo v nadaljevanju je povzeto 
po Priročniku. 
 
V območjih kulturnih spomenikov pravni režim varstva predpisuje: 
 

- takšno ravnanje s kulturnim spomenikom, ki dosledno upošteva in ohranja njegove kulturne 
vrednote in družbeni pomen,  

- obvezno upoštevanje ohranitve kulturnih spomenikov v prostorskih aktih in v prostorskih 
ukrepih, izdanih na podlagi predpisov o urejanju prostora,  

- prepoved odstranitve (rušenja) kulturnega spomenika.  
 
Izjemoma je dovoljeno na podlagi soglasja ministra, pristojnega za kulturno dediščino, kulturni 
spomenik odstraniti in sicer ob izpolnitvi naslednjih pogojev: 
 

- če se ugotovi dotrajanost ali poškodovanost spomenika, ki je ni mogoče odpraviti z običajnimi 
sredstvi, ali če spomenik ogroža varnost ljudi in premoženje,  

- če je bil spomenik pred tem ponujen v prodajo po ceni, ki upošteva njegovo stanje,  
- če je bila pred tem opravljena raziskava spomenika in  
- če raziskavo in odstranitev nadzoruje pristojna organizacija. 

 
Dodatni pravni režim varstva je opredeljen v konkretnem aktu o razglasitvi posameznega območja za 
kulturni spomenik. Kadar se dodatnega varstvenega režima ne da razbrati iz konkretnega akta o 
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razglasitvi (takšni so primeri nekaterih starejših aktov), Zakon o varstvu kulturne dediščine določa za 
posamezne vrste nepremičnih spomenikov dodatne pravne režime varstva. 
 
V območjih kulturne dediščine, opredeljenih v strokovnih zasnovah, pravni režim predpisuje: 
 

- prepovedana je odstranitev (rušenje) registrirane kulturne dediščine,  
- prepovedani so posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane 

vrednote območja ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh 
vrednot,  

- v okolici območij kulturne dediščine se uveljavlja nadzor nad posegi v prostor, ki bi utegnili 
negativno vplivati na območje kulturne dediščine (vplivno območje dediščine).  

 
Dovoljeni so posegi v prostor in prostorske rešitve, ki: 
 

- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,  
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).  

 
Priročnik določa izjeme glede odstranitve kulturne dediščine ter dodatne pravne režime varstva za 
posamezne tipe dediščine. 
 
Na registriranih arheoloških najdiščih velja pravni režim varstva, ki zahteva, da se njihova 
ohranitev obvezno upošteva v prostorskih aktih in v prostorskih ukrepih, izdanih na podlagi 
predpisov o urejanju prostora. 
 
V vplivnem območju kulturnega spomenika velja pravni režim varstva, kot ga opredeljuje 
konkreten akt o razglasitvi kulturnega spomenika. 
 
V vplivnih območjih dediščine velja naslednji pravni režim varstva: 
 

- ohranja se prostorska integriteta, pričevalnost in dominantnost dediščine,  
- prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen 

ali materialno substanco kulturne dediščine.  
 
Dovoljene so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.  
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Slika 16: Prikaz objektov in območij kulturne dediščine (vir podlag: Register nepremične kulturne 
dediščine (Rkd), Ministrstvo za kulturo, stanje na dan 24.8.2010) 

7.4.5 Krajina 

Strategija prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004) opredeljuje 71 krajinskih 
območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. To so območja, ki vključujejo 
prepoznavne in reprezentativne dele slovenske krajine z dobro ohranjenimi krajinskimi sestavinami, 
zlasti pa so to območja izjemnih krajin z redkimi ali enkratnimi vzorci krajinske zgradbe in prostorsko 
poudarjena kulturna dediščina z visoko pričevalno oziroma spomeniško vrednostjo, v kombinaciji z 
izjemnimi oblikami naravnih prvin oziroma naravnimi vrednotami. 
 
V postopkih prostorskega načrtovanja se krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi obravnava 
kot zaokrožena krajinska območja in v njih zagotavlja tak prostorski razvoj, ki ohranja njihovo 
celovito prepoznavnost. Splošne usmeritve za ohranjanje prepoznavnosti krajinskih območij se 
upošteva v programih in načrtih posameznih sektorjev in lokalnih skupnosti tako, da se zagotovi 
upoštevanje prepoznavnih in tipoloških značilnosti krajinskih območij in doživljajske kvalitete krajine. 
Ustreznost njihove umestitve se preverja z vidika prispevka h krepitvi krajinske prepoznavnosti. 
 
Pri načrtovanju infrastrukturnih objektov ali drugih objektov ali posegov za potrebe določenih 
dejavnosti, ki pomenijo obsežne ureditvene posege v prostoru, se preprečuje negativne vplive in izbira 
rešitve, ki najmanj prizadenejo dejavnike prepoznavnosti krajine. V gozdove na pobočjih se praviloma 
ne posega, kadar pa je to potrebno, se prepreči možnost nastanka erozijskih žarišč in zagotovi čim 
manjšo vidnost posegov. Na reliefno ali geomorfološko izpostavljena in vidna mesta se praviloma ne 
posega, izjema velja za objekte, za katere je pomembno, da so v prostoru poudarjeni kot dominante. 
V posameznih krajinskih regijah upošteva tudi njihove specifične značilnosti. 
 
V občinskih prostorskih aktih so lahko poleg gornjih območij opredeljena tudi lokalno pomembna 
krajinsko prepoznavna območja, pravni režim razvoja in varstva krajine pa je razviden iz prostorsko 
izvedbenih pogojev. 
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Slika 17: Prikaz izjemnih krajin in krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni 
ravni (vir podlag: SPRS 2004, MOP 2000) 
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8 Opis vplivov podprogramov NEP na okolje 

V Prilogi 4 tega Okoljskega poročila so navedeni povzetki možnih vplivov na okolje zaradi izvajanja 
posameznega podprograma NEP oziroma izvajanja ukrepov, ki ga sestavljajo, pri čemer povzetek 
opisa nanaša na razmerje med izvorom vpliva, načinom vplivanja in sprejemnikom posledic vpliva. 
Povzetki opisa vsebujejo tudi čas trajanja, obseg in raven upravljanja vpliva na okolje.  
 
V okoljskem poročilu je presojan predlog Nacionalnega energetskega programa RS za obdobje 2010 - 
2030 - osnutek, ki ga je izdelal Institut Jožef Stefan, maja 2011. Presojani ukrepi so razvidni iz priloge 
5, v tej prilogi so opredeljeni tudi pomembni vplivi ukrepov na okolje. 
 

8.1 Podprogram – učinkovita raba energije 

Podprogram učinkovita raba energije vključuje naslednje ukrepe: 
 

- gradnja nizkooenergijskih, pasivnih in skoraj nič energijskih stavb (4% stanovanjskega fonda 
letno),   

- ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb, 
- energetsko učinkoviti gospodinjski aparati, 
- ukrepi URE v storitvenih dejavnostih, 
- ukrepi učinkovite rabe v energetsko intenzivnih dejavnostih predelovalne industrije, 
- horizontalni ukrepi učinkovite rabe v industriji in 
- energetsko učinkovita javna razsvetljava. 

 
Večina ukrepov podprograma učinkovita raba energije je bila že presojana v okviru postopka celovite 
presoje za OP ROPI, zlasti pa ukrepi, ki se nanašajo na gradnjo nizkooenergijskih, pasivnih in skoraj 
nič energijskih stavb (4 % stanovanjskega fonda letno), ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb in 
horizontalni ukrepi učinkovite rabe v industriji. 
 
Ukrepa energetsko učinkoviti gospodinjski aparati in URE v storitvenih dejavnostih sta bila glede 
vplivov na okolje presojana v okviru presoje vplivov (impact assessment) predloga sprememb in 
dopolnitev Direktive 72/75/EGS.   
 
Vplivi na okolje podprograma učinkovita raba energije so z vidika vplivov na naravne vire, zrak, vode, 
naravo, zdravje, krajino in varstva materialnih dobrin nepomembni, posledice teh vplivov na okolje pa 
nebistvene, da bi bile vključene v vrednotenje scenarijev NEP. 
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma učinkovita raba energije so vplivi z vidika kulturne dediščine 
in podnebnih dejavnikov.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma učinkovita raba energije ni bilo ugotovljenih 
pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma učinkovita raba energije so bili ugotovljeni 
kumulativni in sinergijski vplivi na kulturno dediščino. Te lahko povzroči prenova dediščinskih 
objektov zaradi izboljšanje učinkovitosti stavb, odrazijo se lahko na celotnem fondu stavbne 
dediščine, izrazitejši pa so, če se izvajajo sočasno z ukrepi izkoriščanja energije sončnih elektrarn in 
sončnih kolektorjev. Ostalih pomembnih kumulativnih vplivov na okolje ni bilo ugotovljenih. 
 
 



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 108

 

8.1.1 Opis vplivov podprograma učinkovita raba energije na kulturno 
dediščino  

Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb (zamenjava oken, toplotna izolacija fasad) lahko ob 
neupoštevanju konservatorskih izhodišč vplivajo na varovane značilnosti objektov stavbne dediščine. 
Zaradi upoštevanja konservatorskih izhodišč in omejenih tehničnih možnosti je treba računati s tem, 
da optimalna izvedba ukrepov ni vedno možna. 
 
Osvetlitev je pomemben element predstavitve dediščinskega objekta, zaradi omejitev, ki so lahko 
posledica ukrepov energetsko učinkovite javna razsvetljave, ta morda ne bo več optimalna. Lahko se 
pojavi problem nameščanja varčnih sijalk v varovan tip svetilk, ki pa je praviloma že rešljiv z novejšimi 
oblikami sijalk.  
 
Ukrepi učinkovite rabe v energetsko intenzivnih dejavnostih predelovalne industrije lahko pomenijo 
zamenjavo naprav, ki so opredeljene kot tehniška dediščina. Takšna naprava ni več v funkciji, možno 
je tudi uničenje dediščine. 
 
Kulturna dediščina: 
ključni strateški poudarki v zvezi z učinkovito rabo energije 
 
Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb (zamenjava oken, toplotna izolacija fasad) lahko vplivajo na varovane značilnosti 
objektov stavbne dediščine, zato je treba pri prenovi objektov upoštevati konservatorska izhodišča. 
 
 

8.1.2 Opis vplivov podprograma učinkovita raba energije na podnebne 
dejavnike 

Pri ocenjevanju vplivov na podnebne dejavnike, ki so posledica izvajanja ukrepov podprograma 
učinkovite rabe energije, je treba upoštevati celotni ogljični odtis posameznega ukrepa, kar vključuje 
tudi emisijo TGP v celotni življenjski dobi proizvodov, ki so uporabljeni za izvedbo posameznega 
ukrepa učinkovite rabe energije  (emisija zaradi proizvodnje, vgradnje in razgradnje proizvodov za 
izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije).  
 
Čeprav delež emisije TGP, ki nastane zaradi proizvodnje in razgradnje proizvodov, uporabljenih za 
izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije, običajno ni velik glede na celotno zmanjšanje emisije TGP 
zaradi izvedbe ukrepa učinkovite rabe energije, šele ogljični odtis ukrepa učinkovite rabe energije 
prikaže resnični vpliv ukrepa na podnebne dejavnike. Pri izboru ukrepov učinkovite rabe energije je 
treba dajati prednost tistim, katerih ogljični odtis ne presega več kot nekaj odstotkov celotnega 
zmanjšanja emisije TGP, ki nastane z uporabo ukrepa.    
 
Na diagramu spodnje slike je za toplotno izolacijo iz poliuretana prikazan letni delež emisije TGP, ki 
nastane pri proizvodnji in razgradnji te izolacije, v odvisnosti od stopnje ukrepa učinkovite rabe 
energije na tipični enostanovanjski stavbi v zmernem celinskem podnebju z življenjsko dobo 60 let. 
Stopnje ukrepa učinkovite rabe energije na stanovanjski stavbi se izraža kot povprečna letna emisija 
TGP zaradi ogrevanja stavbe (lahko kurilno olje). Iz diagrama je razvidno, da je pri najmanjši emisiji 
TGP zaradi rabe goriva za ogrevanje stavbe (to je pri največji toplotni izolaciji stavbe) delež emisije 
TGP, ki nastane pri proizvodnji in razgradnji toplotne izolacije, okoli 5% emisije TGP zaradi rabe 
goriva za ogrevanje14.  

                                                 
 
14 Povzeto po podatkih izračuna iz študije Combining building thermal simulation methods 
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Ne glede na dejstvo, da je ogljični odtis materialov za toplotno izolacijo v razponu od 0,2 kg CO2 

ekv/kg za izolacijo iz lesa do 0,8 kg CO2 ekv/kg za izolacijo iz steklene volne in od 2 do 10 kg CO2 

ekv/kg za izolacijo iz polistirenov in poliuretanov, višina ogljičnega odtisa toplotne izolacije ni ključna 
pri vrednotenju ukrepov učinkovite rabe energije, ki se nanašajo gradnjo nizkooenergijskih, pasivnih 
in skoraj nič energijskih stavb.   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Slika 18: Ogljični odtis toplotne izolacije stavb (Frank Pedersen et al., 2008) 

 
V primeru vgradnje toplotne izolacije na stanovanjski stavbi je ukrep učinkovite rabe energije, s 
katerim se zmanjša raba energije za ogrevanje stavbe za dvakrat (emisija TGP zaradi rabe goriva se 
zmanjša od 2600 na 1300 kg CO2 ekv/leto), z vidika vplivov na podnebne dejavnike sprejemljiv, ker je 
delež ogljičnega odtisa vgrajenega materiala zaradi dodatne izolacije glede na prihranke v rabi energije 
za ogrevanje manjši od 2 %.  
 
Vplivi na podnebne dejavnike podprograma učinkovite rabe energije do leta 2016 so podrobneje 
opredeljeni v akcijskem načrtu AN URE, v scenarijih NEP pa je načrtovana podobna dinamika 
uvajanja teh ukrepov do leta 2020 in nekoliko manjša stopnja uvajanja teh ukrepov v obdobju 2020-
2030. 
 
Ukrepi podprograma učinkovite rabe energije imajo tudi pomemben sinergičen učinek na zmanjšanje 
morebitnih vlivov na naravo zaradi rabe obnovljivih virov. Potreba po rabi obnovljivih virov je v vseh 
scenarijih NEP obratno sorazmerna z uvajanjem učinkovite rabe energije: ukrepi učinkovite rabe 
energije namreč zmanjšujejo končno rabo energije, s katero pa je sorazmerna zahteva po rabi 
obnovljivih virov (cilj vseh scenarijev NEP v zvezi z obnovljivimi viri energije je 25 % delež 
obnovljivih virov v končni rabi energije v letu 2020). 
     
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi z učinkovito rabo energije 
 
Pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije je treba glede ocene učinkovitosti ukrepov izhajati iz emisije TGP v 
celotni življenjski dobi ukrepa, vključno z ogljičnim odtisom materialov, ki so uporabljeni za izvedbo ukrepa. Izogibati se 
je treba ukrepom učinkovite rabe energije, pri katerih je delež ogljičnega odtisa uporabljenih materialov večji od 50 % 
zmanjšanja emisije TGP, ki je doseženo z izvajanjem ukrepa.    

                                                                                                                                                                
 
and LCA methods; Frank Pedersen et al., Danish Building Research Institute,2008. 
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8.2 Podprogram – raba energije v prometu  

Podprogram raba energije v prometu vključuje naslednje ukrepe: 
 

- uvajanje biogoriv – primešavanje biodizla dizelskemu gorivu in bioetanola bencinom, 
- spodbujanje rabe biogoriv za specifična področja: kmetijstvo, javni promet, 
- izboljšanje energetske učinkovitosti vozil in uvajanje energijsko učinkovitih pneumatic, 
- električna akumulatorska vozila, 
- hibridna vozila, 
- hibridna vozila na vtičnico, 
- vozila na vodik, 
- vozila na UNP, 
- vozila na SZP in 
- polnilna infrastruktura za električna vozila, vozila na vodik, vozila na UNP, vozila na SZP. 

 
Ukrep izboljšanja energetske učinkovitosti vozil in uvajanje energijsko učinkovitih pnevmatik je bil 
glede vplivov na okolje presojan v okviru Presoje vplivov Strategije EU o zmanjšanju emisije CO2 iz 
vozil (osebnih, lahkih in težkih tovornih) in v okviru presoje vplivov (impact assessment) predloga 
Direktive o označevanju pnevmatik. 
  
Vplivi na okolje podprograma raba energije v prometu so z vidika vplivov na naravne vire, vode, 
naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in varstva materialnih dobrin nepomembni, posledice teh 
vplivov na okolje pa nebistvene, da bi bile vključene v vrednotenje scenarijev NEP. 
 
Pomembni vpliva na okolje podprograma raba energije v prometu so vplivi z vidika zraka in 
podnebnih dejavnikov.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma raba energije v prometu ni bilo ugotovljenih 
pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 

8.2.1 Opis vplivov podprograma raba energije v prometu na zrak 

Pri ocenjevanju vplivov na zrak zaradi izvajanja ukrepov podprograma rabe energije v prometu je 
predpostavljeno, da je emisija onesnaževal zaradi rabe biogoriv enaka emisiji onesnaževal zaradi rabe 
fosilnih tekočih goriv. Prav tako je predpostavljeno, da uvajanje in spodbujanje biogoriv zaradi rabe 
energije v prometu nima vpliva na predvideno zamenjavo izrabljenih vozil z novejšimi, ki so bolj 
učinkoviti in tudi opremljeni s filtrirnimi napravami za preprečevanje emisije PM2,5.  
 
Spodbujanje in uvajanje rabe biogoriv v prometu torej ne vpliva na emisijo onesnaževal v zrak, ki je v 
scenarijih NEP predvidena zaradi rabe energije v prometu. Raba biogoriv v prometu je v zvezi z 
onesnaževanjem zraka ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker spodbujanje in uvajanje 
biogoriv v prometu nima vpliva na onesnaževanje zraka zaradi rabe energije v prometu.  
 
Uvajanje energetsko učinkovitih vozil in pnevmatik srednjeročno pripomore k doseganju doseganja 
nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka (OP NEC), zato je ta ukrep 
podprograma raba energije v prometu ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni 
priložnost za izboljšanje okoljskega stanja. 
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Uvajanje električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na vtičnico in vozil na UNP ter SZP lahko 
na območjih goste poselitve kratkoročno pripomore k zmanjšanju obremenjenosti zunanjega zraka s 
PM10. Prav tako pa ta ukrep pripomore k doseganju  nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal 
zunanjega zraka (OP NEC), ki se bodo predvidoma razširili tudi na emisijo PM10 in PM2,5. Uvajanje 
električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na vtičnico in vozil na UNP ter SZP je ukrep 
podprograma raba energije v prometu, ki je ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker 
pomeni priložnost za izboljšanje okoljskega stanja. 
 

8.2.2 Opis vplivov podprograma raba energije v prometu na podnebne 
dejavnike 

Doseganje ciljev energetske politike, vgrajenimi v ukrepe NEP, je močno odvisno od ukrepov rabe 
energije v prometu. Ukrepi podprograma rabe energije v prometu zmanjšujejo rabo fosilnih goriv, kar 
zmanjšuje pritisk na doseganje nacionalnega cilja v zvezi z emisijo toplogrednih plinov. 
 
Ogljični odtis je uporabljen za primerjalno vrednotenje alternativnih goriv v prometu in tehnologij, ki 
bodo predvidoma na voljo v obdobju ocenjevanja ukrepov NEP (2010-2030). Trenutno okoli 97 % 
porabljene energije v cestnem prometu temelji na derivatih nafte. Pri vrednotenju goriv za cestni 
promet so z metodo LCA izračunane celotne emisije TGP zaradi rabe goriva, to je vključno z emisijo 
TGP iz proizvodnje, transporta in distribucije goriva do končnega uporabnika. 
 
Izraz »alternativna goriva v prometu« vključuje uporabo alternativnih virov primarne energije, 
inovativnih tehnologij za proizvodnjo goriv, novih avtomobilskih goriv ali inovativno vozilo v 
cestnem prometu. Za primarne vire energije štejejo poleg surove nafte predvsem zemeljski plin, 
biomasa, vodna energija, veter ali sončna energija. 
 
Ker obstaja za cestna vozila veliko kombinacij gorivo-pogon, se ocena emisije TGP za goriva v celotni 
življenjski dobi izvede v dveh fazah. Prva faza ("well-to-tank" na spodnji sliki) vključuje emisijo TGP 
iz proizvodnje, transporta in distribucije goriva, druga faza ("tank-to-wheel" na spodnji sliki) pa 
vključuje pretvorbo energije goriva v gibanje vozila. Značilne ocene emisije TGP iz izbranih goriv, 
vključenih v ukrepe podprograma raba energije v prometu, za najbolj verjetne pogonske kombinacije 
vozil v cestnem prometu so prikazane na spodnji sliki15. 
 
Trenuten način proizvodnje biogoriv v Sloveniji (proizvodnja iz rastlinskih olj) je s stališča vplivov na 
podnebne dejavnike ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje B, ker ta način proizvodnje 
biogoriv le delno koristi doseganju okoljskega cilja. Za Slovenijo pa je v obdobju 2010-2020  glede na 
relativno obilje gozdne biomase dana možnost uvajanja proizvodnje dizla iz odpadne gozdne biomase 
ali odpadkov iz lesa po Fischer-Tropsch postopku, kar pomeni bistveno okoljsko izboljšanje 
proizvodnje biogoriv. Uvajanje proizvodnje biogoriv 2. in 3. generacije predvsem iz gozdne biomase 
je za Slovenijo tudi gospodarska priložnost trajnostnega razvoja. 
 
Fischer-Tropsch postopek je ena izmed naprednih tehnologij za predelavo biogoriv, ki vključujejo 
uplinjanje ali utekočinjanje surovin. Kot surovina se uporablja vsaka biomasa, vključno z biomaso iz 
lesa in kmetijskih rastlin. Biomasa se uplini v mešanico ogljikovega monoksida in vodika, z 
utekočinjanjem tega plina pa se pridobi zelo čiste tekoče ogljikovodike, ki so primerni za nadaljnjo 
pretvorbo v motorna goriva. 
 
 
 
                                                 
 
15 COMPARISON OF ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World 
Energy Council, July 2004. 
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(pomen oznak: FC = gorivna celica, conv.= konvencionalni motor na notranje zgorevanje, FT dizel = dizel po postopku 
Fischer-Tropsch)   

Slika 19: Emisije TGP za goriva cestnih vozil v celotni življenjski dobi 

 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi z rabo biogoriv v prometu 
 
Pri načrtovanju spodbujanja rabe biogoriv v prometu je treba glede izbora vrste biogoriv izhajati iz emisije TGP v celotni 
življenjski dobi goriva ter razpoložljivosti domačih obnovljivih virov. V srednjeročnem obdobju ima priporiteto raba 
biodizla, proizvedenega iz gozdne biomase po postopku  Fischer-Tropsch.    
 

 NAFTA 

Benzin, motorji (notr. zgorevanje) 

zgorevanjem  Benzin, gorivne celice 

Dizel,  motorji (notr. zgorevanje) 

 

Tekoči vodik, motorji 

Tekoči vodik, gorivne celice 

Zemeljski plin, motorji 

Metanol, gorivne celice 

FT dizel, motorji 

Kompr. vodik, gorivne celice 

 BIOMASA 

Kompr. vodik (odp. biomasa), FC 

Kompr. vodik (les), FC 

 

Kompr. CH4, odpadki, motorji 

Etanol, les, FC 

Etanol, sladkorni trs, FC 

FT dizel, odp. biomasa, motorji 

ELEKTRIČNA ENERGIJA 

Kompr. vodik, FC 

 

Proizvodnja goriva 

 Pogon vozila 

                                     gr CO2 
ekv/km 
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8.2.3 Podprogram – obnovljivi viri energije  

Proizvodnja energije iz obnovljivih virov energije povzroči kar nekaj okoljskih vplivov v celotnem 
življenjskem obdobju posameznega projekta, ki so v NEP glede na vrsto in način proizvodnje energije 
razvrščeni v dve glavni skupini (proizvodnja elektrike in toplote) ter več podskupin (glede na vrsto 
obnovljivega vira energije), in sicer: 
 
1. mikro, male in srednje elektrarne: 

- vetrne elektrarne, 
- male hidroelektrarne, 
- sončne elektrarne, 
- geotermalne elektrarne, 
- SPTE na lesno biomaso,  
- odlagališčni plin, 
- drugi bioplini in ČN; 

2. sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE do leta 2020: 
- geotermalni ogrevalni sistemi: 10 sistemov s skupno proizvodnjo toplote 114 TJ, 
- sončni kolektorji: 561.000 m2, 
- kotli na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih, 67.800 enot, 
- kotli na LBM v storitvenih dejavnostih, 7.700 enot, 
- kotli na LBM v industriji, 130 enot, 
- sistemi DOLB (> 1MW), 42 sistemov, 
- lokalni sistemi DOLB (< 1MW), 280 sistemov, 
- toplotne črpalke, 53.000 enot, s skupno proizvodnjo toplote 10 TJ. 

 
V ocenjevanje vplivov na okolje so v postopek celovite presoje vplivov na okolje praviloma vključene 
večje naprave za proizvodnjo elektrike in toplote iz obnovljivih virov energije ter objekti za prenos in 
distribucijo te energije ter vsi tisti posegi v okolje zaradi rabe obnovljivih virov energije, ki imajo vpliv 
na varovana in zavarovana območja po predpisih, ki urejajo varstvo narave. 
 
Ukrepi, ki se nanašajo na rabo LBM v energetske namene, so bili glede vplivov na okolje celovito 
presojani v okviru Presoja vplivov Akcijskega načrta EU za biomaso in ocenjevanja vplivov na okolje, 
ki je za rabo gozdne biomase opredeljena v Resoluciji o nacionalnem gozdnem programu. 
 

8.2.4 Vetrne elektrarne 

Dejanski učinek vplivov na okolje je odvisen od same lokacije vetrne elektrarne, časa trajanja 
posamezne faze gradnje oziroma razgradnje, občutljivosti sprejemnika škodljivih vplivov in tudi od 
pritiskov na obstoječe stanje okolja zaradi izvajanja drugih oblik dejavnosti na vplivnem območju 
vetrne elektrarne. Za vplivno območje vetrne elektrarne, na katerem je izvajanje nekaterih drugih 
dejavnosti lahko omejeno, šteje območje, ki obkroža vetrno elektrarno z radijem, ki je najmanj 3-krat 
večji od premera vetrnice.  
  
Možni pomembni vplivi na okolje so opredeljeni na podlagi pregleda študij in strokovnih mnenj o 
posledicah vplivov tipičnih tehnik vetrnih elektrarn in o njihovi namestitvi.  
 
Vplivi na okolje vetrnih elektrarn so z vidika vplivov na zrak, vode in zdravje nepomembni, posledice 
teh vplivov na okolje pa nebistvene in zato niso vključene v vrednotenje scenarijev NEP. 
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Pomembni vpliva na okolje ukrepov podprograma obnovljivih virov energije, ki se nanašajo na vetrne 
elektrarne, so vplivi z vidika naravnih virov, narave, kulturne dediščine, podnebnih dejavnikov, krajine 
in varstva materialnih dobrin.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje ukrepov podprograma obnovljivih virov energije, ki se nanašajo na 
vetrne elektrarne, ni bilo ugotovljenih pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje ukrepov podprograma obnovljivih virov energije, ki se nanašajo na 
vetrne elektrarne, so bili ugotovljeni kumulativni in sinergijski vplivi na krajino. Te vplive lahko 
povzročijo ukrepi iz podprogramov, katerih vplivi se pojavljajo preko celotnega območja države in v 
primeru velikega obsega in prostorskega sovpadanja več različnih posegov (zaradi drugih ukrepov 
obnovljivih virov energije, ukrepov proizvodnje električne energije ter prenosa in distribucije 
električne energije) lahko pomembno degradirajo splošno podobo krajin Slovenije.  
 

8.2.4.1 Opis vplivov vetrnih elektrarn na naravne vire 

Vplivi na tla so prisotni predvsem v fazi gradnje in razgradnje vetrnih elektrarn in spremljajoče 
infrastrukture. Posegi v tla zaradi gradnje vetrnih elektrarn lahko povzročijo dodatno erozijo tal 
predvsem na strminah zaradi dostopa do težje dostopnih lokacij vetrnih elektrarn in zahtev po vkopu 
električnih vodov. Obratovanje vetrnih elektrarn nima vpliva na stanje tal na območju vetrnih 
elektrarn. 
 
Vplivi na tla so pomembni predvsem zaradi geološke sestave tal na območjih, ki so primerna za 
proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah z močjo 10 MW ali več. To so bolj ali manj 
hribovita območja, ki so podvržena eroziji zaradi spiranja plitkih humusnih plasti na površini.   
 
 
Naravni viri: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah 
 
Geološke in geomorfološke značilnosti so lahko z umestitvijo vetrnih elektrarn na nekaterih območjih prizadete.  
Pri temeljenju vetrnih elektrarn in gradnji pripadajoče cestne in električne infrastrukture je treba preprečiti erozijo tal. 
 

8.2.4.2 Opis vplivov vetrnih elektrarn na naravo  

Vetrne elektrarne imajo potencialni vpliv na biotsko raznovrstnost, rastlinstvo in živalstvo. V fazi 
gradnje vetrnih elektrarn so povzročeni vplivi lahko trajni in se kažejo predvsem kot vpliv na 
habitatne tipe in posledično na habitate tam živečih rastlinskih in živalskih vrst. Škodljivi učinki v času 
obratovanja se lahko kažejo predvsem pri pticah,  netopirjih in velikih sesalcih in sicer pri prvih dveh 
skupinah predvsem zaradi možnih trkov z rotorjem (eliso) ter pri tretji skupini povečane obremenitve 
okolja s hrupom, zlasti nižjih frekvenc. Ti vplivi lahko neposredno ali posredno vplivajo na 
zmanjšanje populacij nekaterih vrst oziroma v primeru redkih in ogroženih vrst tudi na izgubo celotne 
populacije ter posledično na manjšo biotsko pestrost širšega območja.   
 
Naravovarstveno pomembna območja 
Postavitev vetrnih elektrarn na varovana območja lahko trajno, neposredno in posredno vpliva na 
območje Natura 2000. Možen je vpliv na celovitost in povezanost Natura območij. Predvsem lahko 
hud vpliv pričakujemo na območjih, pomembnih za ptice (SPA območjih in IBA območjih). Zaradi 
obsežnih vplivov vetrnih elektrarn na ptice je pomembno, da se izbere lokacija, ki bo za ptice kar 
najmanj moteča, zaradi česa je umestitev vetrnih elektrarn primerna izven SPA območij. 
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Tudi postavitev vetrne elektrarne na SCI ali zavarovano območje lahko povzroča trajen vpliv. 
Predvsem se vplive pričakuje na območjih, pomembnih za netopirje in velike zveri ter območjih z  
mokrišči, jamami, obmorskimi habitati, zavarovanimi rastišči in podobno.  
 
Posegi in dejavnosti na zavarovanem območju se morajo izvajati v skladu z aktom o zavarovanju in z 
načrtom upravljanja v primeru narodnega in regijskega parka. Pri načrtovanju je potrebno tudi 
upoštevati meddržavne pogodbe, ki opredeljujejo Ramsarska mokrišča, Biosferne rezervate in 
UNESCOVO naravno dediščino. Umeščanje vetrnih elektrarn na ta območja bi pomenilo njihovo 
degradacijo in razvrednotenje.  
 
Na varovanih območjih je potrebno izvesti presojo sprejemljivosti posega v naravo v skladu z 28. 
členom Zakona o ohranjanju narave. V primeru načrtovanja posega je potrebno predvideti in izvesti 
vse možne tehnične in druge ukrepe tako, da je neugoden vpliv na habitatne tipe, rastline in živali ter 
njihove habitate čim manjši. 
 
Umestitev vetrnih elektrarn v EPO lahko trajno vpliva na naravno razširjenost habitatnih tipov ter 
habitatov rastlinskih in živalskih vrst, njihovo kvaliteto ter povezanost habitatov populacij. 
Najpomembnejši bi bil vpliv na velike zveri zaradi motene prostorske integritete. Zapiranje koridorjev 
velikih zveri bi lahko trajno onemogočilo prehajanje osebkov med posameznimi populacijami.  
 
Postavitev vetrnih elektrarn na območje naravne vrednote lahko trajno degradira stopnjo naravne 
ohranjenosti in negativno vpliva na vitalni del naravne vrednote.   
 
Vpliv na fragmentacijo gozdnih habitatov 
Z vidika vpliva vetrnih elektrarn je posebej pomembna fragmentacija strnjenih gozdnih sestojev, ki so 
izjemnega pomena velike zveri. Fragmentacija naravnega okolja je negativni in neizbežni pojav pri 
urbanizaciji, ki ima negativne vplive tako na posamezne populacije kakor tudi na združbo kot tako. 
Življenjski prostor postaja strukturiran, kar ima za posledico, da se bivališča posameznih vrst 
pojavljajo kot ustrezne krpe (habitatne krpe) v neprimernem okolju (matriksu). Posledica 
fragmentacije okolja je, da se vrsta na določenem območju pojavlja s posameznimi subpopulacijami. 
Te subpopulacije lahko preko matriksa komunicirajo in tvorijo t.i. metapopulacijo, ki ima številne 
svojstvene biološke zakonitosti. Vpliv fragmentacije okolja in ustvarjanje metapopulacij je najbolj 
opazen pri sesalcih, posebno velikih zvereh. Te predstavljajo krovne vrste, ki za svoje preživetje 
potrebujejo velika območja. Velike zveri so ključne vrste, ki si svojo dejavnostjo zvišujejo kakovost 
celotnega ekosistema. Ohranjanje velikih zveri zato predstavlja sestavni del posegov za ohranjanje 
nacionalne biodiverzitete.  
 
Trasa vetrnic z vplivnim območjem predstavlja matriks, ki bi lahko trajno zmanjšala bivalni prostor 
živalskim vrstam in preprečeval migracijo nekaterim bolj plašnim živalskim vrstam. Tem vrstam (divji 
prašič, volk, ris, jelenjad) bi poseg do približno 500 m od stojišča vetrne turbine predstavljal izgubo 
bivališč in delno prehranjevalnega okolja (do približno 100 m od stojišč). Manj plašne živalske vrste 
(npr. medved, srnjad) se bi območju vetrnic izogibale, a ne v taki meri, da bi bila migracija preprečena.  
 
Veliki gozdni kompleksi predstavljajo izjemno naravno vrednoto zaradi redkosti, kompleksnosti in 
izjemnih težav pri njihovem ohranjanju. Pomembni so z vidika nadaljnjega razvoja življenja (evolucije) 
v zmernoklimatskih okoljih in ohranjanja ekosistemskih funkcij, ki so vezane na veliko površinska 
dogajanja in zaradi delovanja človeka sodijo med najbolj ogrožene naravne sistem. Tovrstni veliki 
gozdni kompleksi v južnem delu Slovenije so vključeni v območja Natura 2000 in EPO osrednje 
območje življenjskega prostora velikih zveri. To so predeli notranjskega in Goteniškega Snežnika, 
Kočevskega Roga ter Trnovskega gozda. 
 
Ohranjanje koridorjev velikih zveri je dolgoročno pomembna naravovarstvena naloga, saj omogočajo 
prehajanje osebkov med posameznimi populacijami. Povezava med novo nastajajočimi populacijami 
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velikih zveri v širšem alpskem prostoru in vitalnimi dinarskimi populacijami je ključna za nadaljnji 
obstoj velikih zveri v srednjeevropskem prostoru. V sistemu medsebojnih povezav med krpami pa je 
zaradi prehodnosti potrebno vrednotiti vsako krpo posebej. Položaj posameznih krp je potrebno 
vrednotiti z vidika povezanosti med njimi in s tem zagotovljene prehodnosti za gozdne vrste. 
 
Vpliv na floro, favno in HT 
Vetrna elektrarna lahko bistveno vpliva na floro, favno in HT zlasti, če je predvidena na območju 
rastišč ali habitatov ogroženih in zavarovanih vrst (Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih 
vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 109/04, 84/05, 115/07, Odločba US 13.03.2008, 96/08, 36/09), 
Uredba o zavarovanih prosto živečih rastlinskih vrstah (Uradni list RS, št. 46/04, 110/04, 115/07, 
36/09), Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v rdeči seznam (Uradni list RS, št. 
82/02, 42/10) ali na prednostne habitate (Uredba o habitatnih tipih (Uradni list RS, št. 112/03, 
36/09). 
 
Za slovenske in širše evropske populacije velikih zveri so najpomembnejši predeli notranjskega in 
Goteniškega Snežnika, Kočevskega Roga ter Trnovskega gozda. Tu prevladuje gozdnata krajina 
(strnjeni gozdni sestoji), kjer je konflikt med človekom ter medvedom, volkom in risom najmanjši. 
Degradacija gozdnega prostora pomeni v prvi vrsti povečan pritisk živali na bolj poseljena območja, 
in posledično povečan pritisk na dovoljeni in nedovoljeni odstrel ter splošno povečanje negativnega 
odnosa do velikih zveri. Dolgoročno degradacija gozda zmanjšuje nosilno kapaciteto okolja in 
povečuje tveganje za izumrtje populacij. Območje je splošno prepoznano in vključeno v območje 
Natura 2000 in EPO osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 
 
Z vidika načrtovanih posegov pri vetrnih elektrarnah gre med malimi sesalci izpostaviti netopirje, ki 
so v Evropi ogrožena živalska skupina. V primeru, da območje predstavlja pomemben življenjski 
habitat zavarovanih vrst netopirjev lahko predvidevamo, da bo imelo nanj delovanja vetrnic negativen 
vpliv, saj bi ob preletih in prehranjevanju netopirjev lahko prihajalo do usodnih trkov. V primeru 
osvetljevanja stavbe transformatorske postaje in vetrnic bi v nočnem času svetloba privabljala številne 
žuželke, predvsem nočne metulje, dvokrilce, nekatere hrošče in mrežekrilce. Te predstavljajo plen 
netopirjev, kar bi lahko v bližino vetrnic privabilo netopirje in povečalo potencialno nevarnost za trk 
netopirja z lopatico rotorja. 
 
Vpliv na prostoživeče ptice 
Do sedaj so bili zabeleženi štirje osnovni vplivi vetrnih elektrarn na ptice (v poročilu niso zajete 
elektrarne na morju (offshore), ki za Slovenijo verjetno niso zanimive): 
- Trki: Najpomembnejši so trki z rotorjem. Čeprav se rotor na stolpu vetrnice vrti dokaj počasi, 
se mu nekatere ptice ne morejo izogniti. Pri tem je potrebno upoštevati, da je obodna hitrost vrtenja 
ob osi res majhna, na koncu kraka rotorja pa že bistveno večja. Tendenca razvoja vetrnih elektrarn gre 
v smeri povečevanja vetrnic in s tem tudi krakov rotorja, kar že samo po sebi povečuje obodno hitrost 
in potencialni vpliv na ptice. Poleg trkov z rotorji se ptice zaletijo tudi v same stebre in električne žice, 
a ta nevarnost je bistveno manjša od nevarnosti trka z rotorjem.  
- Vznemirjanje: Vznemirjanje lahko iz območja prežene bolj občutljive vrste ptic. V kolikor 
lahko ptice v bližini najdejo dovolj dobra nadomestna območja je vpliv majhen, v nasprotnem lahko 
povzroči trajno zmanjšanje populacij. Pri tem gre lahko za vznemirjanje zaradi vrtenja rotorja, ki 
povzroča določene svetlobne in zvočne efekte, kot tudi vznemirjanje ob prisotnosti vzdrževalcev. 
Obe obliki vznemirjanja sta stalni. Največje je vznemirjanje v času gradnje, ki pa je le začasno. 
- Oviranje: Še posebej v primeru, ko vetrno elektrarno sestavlja veriga tesno postavljenih 
vetrnic, lahko to pomeni pomembno oviro za ptice v prostoru. Ovira jih lahko preusmeri med potjo 
na prehranjevališče, razmnoževališče, prezimovališče ipd. Da se oviri izognejo, ptice izberejo daljšo 
pot, ki je lahko tudi manj ugodna kar se tiče izkoriščanja zračnih tokov. Spremembe poti pri nekaterih 
vrstah imajo lahko le minimalen vpliv, pri drugih se lahko zaradi tega zmanjša gnezditveni uspeh.  
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- Izguba habitata: Z umestitvijo vetrne elektrarne v okolje se spremeni habitat za vrste, ki tam 
živijo. Največji so vplivi pri elektrarnah, ki jih postavijo sredi gozda, manjši so vplivi pri elektrarnah, ki 
jih postavijo na travnikih. Vpliv na nekatere vrste je lahko neznaten, na druge velik. 
 
Zaradi potencialnih negativnih vplivov postavitve vetrnih elektrarn na ptice je pomembno, da se 
izbere lokacija, ki bo za ptice kar najmanj moteča. Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, 
načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo ohranitvenih možnosti ptic. 
 
V študiji »Celovit pregled potencialno ustreznih območij za izkoriščanje vetrne energije, Strokovna 
podlaga za Nacionalni energetski program (obdobje 2010 – 2030), Aquarius d.o.o. Ljubljana, februar 
2011)  je izbranih 14 območij, ki so bila izbrana kot potencialno ustrezna glede na varstvene kriterije. 
Pokritost vetrnih območij s potencialnimi vetrnimi polji je glede na vrsto in razgibanost območja 
bistveno manjša od površine celotnega vetrnega območja. Ocenjena pokritost območja tako 
predstavlja: 
- med 10 % (manjša pokritost) in 20 % (večja pokritost) celotne površine vetrnega območja za izrazito 
hribovita in težko dostopna območja ter 
- med 20 % (manjša pokritost) in 40 % (večja pokritost) celotne površine vetrnega območja za 
travnata in lažje dostopna območja.  
 
Tako je lahko na določeni potencialni lokaciji ob nizki gostoti vetrnih elektrarn (3 vetrnice/km2) ter le 
10% pokritosti tega območja (minimalno število enot na izrazito hribovitih območjih) instalirana 
kapaciteta tudi 4 krat manjša kot v primeru srednje gostote (5 vetrnic/km2) in 20 % pokritosti 
območja z vetrnim poljem (travnata in lažje dostopna območja). 
 
Narava: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah 
 
Pri umeščanju vetrnih elektrarn je potrebno posebno pozornost nameniti pticam, netopirjem in velikim sesalcem, 
identificirati njihove morebitne migracijske koridorje in se jim, ne glede na siceršnji status območja, izogniti. V primeru 
umeščanja vetrnih elektrarn v varovana območja je potrebna temeljita presoja vplivov na kvalifikacijske vrste in habitatne 
tipe skladno s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja 
(Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10). Na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah je potrebno ob tem 
upoštevati tudi akt o zavarovanju in ohranjati vitalni del zavarovanega območja ali naravne vrednote. Na območju posega 
je potrebno preveriti tudi vplive na ostale habitate zavarovanih in ogroženih vrst in prednostne habitatne tipe.  
 
Da bi lahko potencialni vpliv vetrnih elektrarn zlasti na živali ustrezno ovrednotili, bi bilo najbolj primerno postopno 
umeščanje posameznih enot (vetrnic) v prostor, ob tem pa intenzivno spremljanje  in ocenjevanje vplivov. Na podlagi 
sprotnih rezultatov bi nato morda z manj zapleti in nasprotovanji določili končni obseg vetrne elektrarne. 
 
 

8.2.4.3 Opis vplivov vetrnih elektrarn na kulturno dediščino 

Večina vplivov na območja in objekte kulturne dediščine, vključno z arheološko dediščino, nastane 
kot posledica fizičnega posega in posledične poškodbe med gradbenimi deli ali med razgradnjo 
vetrnih elektrarn in pripadajoče cestne ali elektroenergetske infrastrukture. Prisotnost cestne in 
električne infrastrukture lahko zaradi možnega nastanka erozije tal ogrozi posamezne objekte 
dediščine in območja arheološke dediščine neposredni bližini in tako posredno negativno vpliva na 
kulturno dediščino.   
 
Vpliv lahko nastane zaradi spremembe značilne podobe objektov in območij kulturne dediščine v 
širšem prostoru oziroma motenih pogledov na objekte in območja kulturne dediščine. Ti vplivi so 
izraziti predvsem v območjih dediščinskih in zgodovinskih krajin. 
 
Kulturna dediščina: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah 
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Večji del potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn obsega območja brez kulturne dediščine oz. z majhno 
gostoto objektov in območij kulturne dediščine. 
 
Znotraj potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn so prisotna posamezna območja in objekti kulturne 
dediščine, ki jih je treba in možno upoštevati pri podrobnejšem umeščanju vetrnih elektrarn v prostor. 
 
V okviru podrobnejšega načrtovanja vetrnih elektrarn in pripadajoče infrastrukture bodo predvidoma potrebne 
predhodne arheološke raziskave.  
 
 

8.2.4.4 Opis vplivov vetrnih elektrarn na podnebne dejavnike 

Vetrne elektrarne pripomorejo k blažitvi klimatskih sprememb, ker proizvajajo električno energijo iz 
obnovljivih virov energije. Vendar je treba upoštevati emisijo toplogrednih plinov v celotni življenjski 
dobi vetrne elektrarne, to je od njene proizvodnje, gradnje, vzdrževanja in razgradnje.  
 
Diagram na spodnji sliki prikazuje emisijo TGP za proizvodnjo električne energije iz obnovljivih virov 
energije in proizvodnjo električne energije iz jedrske energije na način, ki omogoča primerjavo vplivov 
na podnebne dejavnike med temi alternativami proizvodnje električne energije. Skupna značilnost teh 
virov električne energije je, da pretežni del emisije TGP nastaja v drugih fazah življenjske dobe vira 
električne energije, kot je obdobje proizvodnje električne energije. Te faze življenjske dobe vira 
električne energije so pridobivanje surovin, proizvodnja komponent, goriva in materialov, prevoz in 
gradnja ter odstranitev objektov vira električne energije. Emisije TGP iz teh faz življenjske dobe vira 
električne energije je odvisna od številnih dejavnikov, kot je na primer za posamezne države predvsem 
mešanica proizvodnje električne energije, ki se uporablja za proizvodnjo komponent, goriva in 
materialov.  
 
V tem Okoljskem poročilu so prevzete gornje vrednosti ogljičnih odtisov iz diagrama na spodnji 
sliki16, ker izračunani referenčni primeri za gornje vrednosti ogljičnega odtisa tako po moči vira 
električne energije kot geografsko in glede letnega obratovalnega časa elektrarn izražajo proizvodne 
razmere, ki so blizu dejanskim slovenskim razmeram možnega izkoriščanja obnovljivih virov odnosno 
proizvodnje električne energije iz jedrske energije, in sicer: 
 

- obratovalni čas hidroelektrarn je med 35 in 45 % letnega časa, 
- obratovalni čas vetrnih elektrarn je okoli 25 % letnega časa, 
- za sončne elektrarne je referenčni izračun za območje Nemčije, ki je tako po geografski širini 

kot po številu sončnih dni zelo blizu slovenskim razmeram, 
- obratovalni čas referenčne JE je 80 %, JE pa je po moči blizu obstoječe slovenske JE. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
16 COMPARISON OF ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World 
Energy Council, July 2004. 
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Slika 20: Emisija TGP v celotni življenjski dobi elektrarn na obnovljive vire energije in jedrsko 
energijo 

 
Ocenjevanje emisije toplogrednih plinov v življenjski dobi vetrne elektrarne je na nivoju strateške 
presoje vplivov na okolje pomembno predvsem zaradi primerjave proizvodnje električne energije iz 
vetrnih elektrarn s proizvodnjo električne energije iz drugih obnovljivih virov energije odnosno 
jedrske energije. Taka primerjava pokaže, da imajo vetrne elektrarne enega od najmanjših ogljičnih 
odtisov.  
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah 
 
Proizvodnja električne energije v vetrnih elektrarnah prispeva k večji rabi obnovljivih virov energije. 
 
Proizvodnja električne energije v vetrnih elektrarnah je pomemben del akcijskega načrta za rabo obnovljivih virov 
energije, sprejetega z namenom, da se zmanjša emisija toplogrednih plinov in s tem omilijo posledice podnebnih 
sprememb. 
 
Zaradi tehnološkega razvoja vetrnih elektrarn in zagotavljanja čim večjega izkoristka relativno skromnega potenciala 
vetrne energije v Sloveniji se predlaga, da so načrtovani ukrepi NEP na področju vetrnih elektrarn dovolj prožni in 
časovno enakomerno porazdeljeni v celotnem obdobju njegovega izvajanja. 
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8.2.4.5 Opis vplivov vetrnih elektrarn na krajino 

Začasni vplivi na značilnosti krajine ter vidne kakovosti prostora so prisotni v času gradnje vetrnih 
elektrarn ter v času njihove razgradnje zaradi odstranitve krajinskih prvin in prisotnosti gradbene 
mehanizacije. Najpomembnejši trajni vpliv na krajino zaradi prisotnosti vetrnic je sprememba 
krajinske slike in posledično prostorskih razmerij, simbolnih vrednosti in kulturnosti prostora. 
 
Posreden vpliv se lahko odrazi na zdravju prebivalstva, predvsem počutju rekreativcev in turistov ter 
na materialnih dobrinah, turistični dejavnosti na območjih s krajino visoke vrednosti. Turisti in 
rekreativci se bolje počutijo v vidno privlačni krajini, prisotnost vetrnih elektrarn kot možne moteče 
prostorske prvine pa lahko zmanjša stopnjo udobja v prostoru. Potenciali za turistične dejavnosti so 
lahko okrnjeni zaradi zmanjšanje vidne privlačnosti prostora z vetrnimi elektrarnami. 
 
Vetrnice so običajno označene kot moteča prvina v prostoru. Pri tovrstni presoji sicer preidemo v 
polje estetske presoje, ki je zagotovo eno najbolj subjektivnih v presojanju spremembe v okolju. 
Objektivizacija je možna z uporabo t.i. slikovnih vprašalnikov. Tovrstna raziskava je bila opravljene 
tudi pri nas. Rezultati študije sicer ne dajejo nedvoumnega odgovora o sprejemljivosti vetrnic v krajini, 
predpostavka o moteči prvini v naravni krajini pa je bila vendarle bila potrjena (Golobič M., Marušič 
I., 2000).  
 
Ob upoštevanju gornjega dopuščamo možnost, da vetrnica v posameznih okoliščinah lahko tudi 
pozitivno prispeva k vidni sliki ali vsaj ni moteča, predvsem v urbaniziranih in industrijskih okoljih ter 
v ravninskem svetu. Je pa takšna prostorska situacija pri nas le hipotetična, saj so takšna območja 
izven območij z ugodnimi vetrovnimi razmerami. Izpostavite je treba, da je lahko objektivna presoja 
vplivov na vidne značilnosti le vsakokratna, torej naravnava na konkreten prostorsko načrtovalski 
problem, pri čemer je treba upoštevati tudi različne sodobne oblikovne rešitve naprav za izkoriščanje 
vetrne energije. Praviloma pa velja, da so negativni vplivi izrazitejši: 
 

- v naravno bolj ohranjenih krajinah, 
- v krajinah z izrazito simbolno vrednostjo in širše krajinsko prepoznavnih območjih, 
- v odprti (travnati, skaloviti) krajini oz. krajinsko manj pestrih območjih, kjer je stopnja vidne 

absorpcije manjša, 
- na vidno izpostavljenih legah, predvsem če so vetrnice v "prvem planu" najbolj frekvenčnih 

gledišč, 
- če so te v večjem številu nameščene na neprekinjenem polju vetrnih elektrarn. 

 
Krajina: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah 
 
Vetrne elektrarne bistveno spreminjajo podobo krajine. Običajno so označene kot moteča prvina, vendar lahko v 
določenih okoliščinah tudi pozitivno prispevajo k vidni sliki ali vsaj niso moteče. 
 
Opredeljena potencialna območja za vetrne elektrarne ne posegajo v izjemne krajine. Iz teh območij so smiselno izvzeta 
tudi krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. 
 
Vpliv vetrnih elektrarn na krajino je moč omiliti z optimizacijo umestitve vetrnic v prostor in njihovim oblikovanjem. 
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8.2.4.6 Opis vplivov vetrnih elektrarn na materialne dobrine 

Možnost pomembnejšega vpliva na materialne dobrine lahko nastane zaradi omejitev turističnih 
dejavnosti na območju vetrnih elektrarn. Pri tem ne gre samo za vizualno spremembo krajine ter 
motnje s hrupom v neposredni bližini vetrnih elektrarn, ampak tudi za objektivno nevarnost, ki zaradi 
odpadanja ledu ogroža turiste (smučarje) na razdalji, ki je do trikrat daljša od premera turbine.  
 
Prisotnost vetrnih elektrarn s pripadajočo cestno in električno infrastruktura lahko omejuje tudi 
gozdarstvo, vendar to v manjši meri, ker so površine te infrastrukture relativno majhne, če se 
primerjajo z razpoložljivimi gozdnimi površinami na območjih, ki so vetrovna in primerna za 
proizvodnjo električne energije iz vetra. 
 
Materialne dobrine: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v vetrnih elektrarnah 
 
Opredeliti je treba možne konflikte med izvajanjem turističnih in rekreacijskih dejavnosti in prisotnostjo vetrnih elektrarn. 
 
Zagotoviti je treba za varnost smučarjev in rekreativcev na območjih blizu vetrnih elektrarn. 
 
 
 

8.2.5 Podprogram obnovljivi viri energije in podprogram proizvodnja 
električne energije – male hidroelektrarne in hidroelektrarne 

Podprogram obnovljivi viri energije vključuje tudi ukrepe obnove (tako s tehničnega kot okoljskega 
vidika) obstoječih malih hidroelektrarn (mHE – hidroelektrarna z nazivno močjo do 10 MW) ter 
gradnjo novih mHE. Obnova hidroelektrarn (HE – hidroelektrarna z nazivno močjo več kot 10 MW), 
opredelitev območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji Muri ter gradnja novih HE na Srednji Savi je vključena v podprogram 
proizvodnja električne energije. V podprogram proizvodnja električne energije so vključene tudi 
črpalne elektrarne (ČE). 
 
Učinek vplivov na okolje hidroelektrarn ni odvisen samo od lokacije hidroelektrarne, ampak tudi od 
obstoječega stanja okolja ter stopnje zavarovanosti vodnega okolja na območju hidroelektrarne kakor 
tudi od stanja okolja ter stopnje zavarovanosti okolja na vplivnem območju hidroelektrarne. 
 
Vplivi na okolje hidroelektrarn so odvisni od tipa uporabljene tehnike za rabo vode v hidroelektrani 
(akumulacijske, pretočne, derivacijske in črpalne hidroelektrarne), časa trajanja posamezne faze 
gradnje oziroma razgradnje, občutljivosti sprejemnika škodljivih vplivov in tudi od pritiskov na 
obstoječe stanje okolja zaradi izvajanja drugih oblik dejavnosti. Za vplivno območje hidroelektrarne, 
na katerem je izvajanje nekaterih drugih dejavnosti lahko omejeno, šteje območje vodnih objektov za 
zadrževanje odnosno zajem vode ter območje izpusta vode iz hidroelektrarne. 
 
Možni pomembni vplivi na okolje so opredeljeni na podlagi pregleda študij o vplivih na okolje, 
izdelanih v okviru postopkov CPVO prostorskih načrtov za umeščanje v prostor obstoječih HE 
oziroma HE v gradnji.  
 
Vplivi na okolje hidroelektrarne so z vidika vplivov na naravne vire, zrak in zdravje nepomembni, 
posledice teh vplivov na okolje pa nebistvene, da bi bile vključene v vrednotenje scenarijev NEP. 
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Pomembni vplivi na okolje ukrepov podprograma obnovljivi viri energije in podprograma 
proizvodnja električne energije, ki se nanašajo na hidroelektrarne so vplivi z vidika voda, narave, 
kulturne dediščine, podnebnih dejavnikov, krajine in varstva materialnih dobrin.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje ukrepov podprograma obnovljivi viri energije in podprograma 
proizvodnja električne energije, ki se nanašajo na HE odnosno na mHE, so bili ugotovljeni 
pomembni kumulativni vplivi na okolje v zvezi z vplivi na količinsko stanje voda zaradi rabe voda pri 
izvajanju drugih dejavnosti, in sicer zaradi rabe voda pri oskrbi s pitno in tehnološko vodo ter pri 
namakanju v kmetijstvu. Kumulativne in sinergijske vplive na naravo in biotsko raznovrstnost lahko 
povzroči zaporedna postavitev mHE in hidroelektrarn na vodotokih.   
 

8.2.5.1 Opis vplivov hidroelektrarn na naravne vire 

Pri umeščanju hidroelektrarn v prostor je lahko opazen negativen vpliv na naravne vire v primeru 
zasedbe najboljših kmetijskih zemljišč ali zahtev po vzpostavitvi nadomestnih habitatov. 
Nadomeščanje kmetijskih zemljišč ali vzpostavitev novih habitatov močno posegata v obstoječo rabo 
prostora in sta marsikdaj neizvedljivi prav zaradi nesprejemljivih zahtev za obstoječo rabo prostora.  
  
Pri umeščanju hidroelektran v prostor je treba upoštevati, da se: 
 
- objekti za zadrževanje voda umeščajo izven območij najboljših kmetijskih zemljišč, 
- nadomestni habitati umeščajo izven območij kmetijskih zemljišč, na katerih se izvajajo ukrepi 
kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane.  
  
 
Naravni viri: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v HE 
 
Umestitev hidroelektrarn v prostor ne sme neposredno ali posredno ogroziti kmetijska zemljišča, na katerih se izvajajo 
ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane. 
  
 

8.2.5.2 Opis vplivov malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na vode 

Vplive mHE in HE na vode je treba v skladu s 4(1) členom Direktive 2000/60/ES oceniti predvsem 
glede na naslednje okoljske cilje: 
 

- stanje površinskih in podzemnih voda se ne sme poslabšati, stanje vodnih teles, ki nimajo 
dobrega stanja, pa se mora izboljšati, 

- dobro stanje voda je treba doseči do leta 2015,  
- postopno je treba zmanjševati onesnaževanje voda s prednostnimi snovmi in postopno 

opuščati prednostne nevarne snovi, če se z njimi onesnažuje površinske in podzemne vode, 
- trend naraščanja onesnaževal v podzemni vodi je treba obrniti,  
- zagotoviti je treba doseganje standardov in ciljev, določenih za zavarovana območja v skladu s 

predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 
 
Za ocenjevanje vplivov mHE in HE na vode so pomembni okoljski cilji iz prve, druge in zadnje alinee 
prejšnjega odstavka.  
 
Posledice umestitve mHE in HE v vodno okolje so močno preoblikovana in umetna vodna telesa, za 
katera pa so v skladu s 4(1) členom Direktive 2000/60/ES določeni "posebni okoljski cilji". Da bi 
dosegli posebne cilje za močno preoblikovana in umetna vodna telesa (to je dober ekološki potencial 
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in dobro kemijsko stanje), določbe v zvezi z opredelitvijo močno preoblikovanih in umetnih vodnih 
teles (člen 4(3) Direktive 2000/60/ES) vsebujejo tudi elemente za primerjavo posledic doseganja 
"dobrega ekološkega stanja" za številne vidike, vključno z ekonomskega vidika. Poleg tega je ocena 
"dobrega ekološkega potenciala" za močno preoblikovana in umetna vodna telesa povezana z 
možnim izvajanjem omilitvenih ukrepov. 
 
Kako je treba razlagati določbe 4(3) člena Direktive 2000/60/ES o posebnih okoljskih ciljih, ali gre za 
"alternativne cilje" ali "izjeme"? Dogovorjeno je, da za umetna in močno preoblikovana vodna telesa 
določbe 4(3) člena Direktive 2000/60/ES ne pomenijo običajnih ciljev ali izjem. Umetna in močno 
preoblikovana vodna telesa so specifična kategorija vodnih teles - s svojo lastno klasifikacijo in cilji – 
ki je povezana z drugimi izjemami pri izpolnjevanju sprejetih družbeno-gospodarskih pogojev, ki jih je 
bilo treba doseči preden je ta specifična kategorija vodnih teles bila uveljavljena. 
 
Sestavni del okoljskih ciljev, določenih v členu 4 člena Direktive 2000/60/ES, so tako imenovane 
izjeme. V 4(4), 4(5), 4(6) in 4(7) členu Direktive 2000/60/ES so opisani pogoji in postopki, v katerih 
se te izjeme lahko uporabljajo. 
 
Te izjeme vključujejo začasne izjeme za srednje in dolgoročno odstopanje od doseganja dobrega 
stanja voda v letu 2015 ter vključujejo naslednje vidike: 
 

- podaljšanje roka za doseganje dobrega stanja, ki ga je treba doseči do leta 2021 ali najpozneje 
2027 ali takoj, ko naravne razmere to dopuščajo (člen 4(4)), 

- doseganje manj strogih ciljev pod določenimi pogoji (člen 4(5)), 
- začasno poslabšanje stanja v primeru naravnih vzrokov ali "višje sile" (člen 4(6)), 
- nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti telesa površinske vode ali spremembe 

nivoja telesa podzemne vode ali neuspešno preprečevanje poslabšanja stanja telesa površinske 
vode (tudi iz zelo dobrega v dobro stanje) zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja (člen 
4(7)). 

 
Skupno vsem tem izjemam je, da izpolnjujejo stroge pogoje, opredeljene za te izjeme ter utemeljitev, 
na podlagi katere se vključijo v Načrt upravljanja voda (NUV). 
 
V skladu s slovenskim pravnim redom se odstopanja od okoljskih ciljev (skladno s členom 4(7) vodne 
direktive) lahko dovolijo samo v primeru, če so izpolnjeni pogoji iz Zakona o vodah (Uradni list RS, 
št. 67/2002, 110/2002-ZGO-1, 2/2004-ZZdrI-A, 41/2004-ZVO-1, 57/2008), Uredbe o podrobnejši 
vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09) in iz vodne 
direktive. 
 
Podrobneje odstopanje od okoljskih ciljev v skladu s členom 4(7) Direktive  2000/60/ES opredeljuje 
osnutek Uredbe o načrtu upravljanja voda za VO Donave in VO Jadranskega morja, in sicer: 
 
„V primeru bodočih posegov v prostor energetskega sektorja bo Vlada Republike Slovenije sprejela 
odločitev o odstopanju od doseganja okoljskih ciljev na vodnih telesih površinskih voda v skladu s 
predpisi o vodah, če: 
- bo z nacionalnim energetskim programom  izkazan javni interes,  
- bo iz nacionalnega energetskega programa oziroma celovite presoje vplivov tega programa razvidno, 
da se koristnih ciljev, ki bodo doseženi z novimi preoblikovanji zaradi tehnične neizvedljivosti ali 
nesorazmernih stroškov ni mogoče zagotoviti na drug način, ki je boljša okoljska možnost, 
- bo z državnim prostorskim načrtom in celovito presojo vplivov tega načrta zagotovljeno, da se bodo 
izvedli vsi tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje voda in 
- bo z nacionalnim energetskim programom, državnim prostorskim načrtom oziroma celovito presojo 
vplivov programa ali načrta zagotovljeno, da se ne bo ogrozilo uresničevanja okoljskih ciljev na drugih 
vodnih telesih na istem vodnem območju. 
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Vlada Republike Slovenije bo lahko ob izpolnitvi vseh obveznih pogojev s svojo odločitvijo določila, 
da javni interes OVE v tem primeru prevlada nad javnim interesom doseganja dobrega stanja voda. 
 
 
Določitev manj strogih ciljev po členu 4(4) in 4(5) Direktive 2000/60/ES 
 
Med uporabo izjem pri doseganju okoljskih ciljev iz člena 4(4) in člena 4(5) Direktive 2000/60/ES ni 
hierarhije v smislu, da treba dokazati, da uporaba ene izjeme izključuje uporabo druge. Lahko se 
uporabi kombinacija obeh izjem, pod pogojem, da so za vsako fazo načrtovanja ukrepov za doseganje 
dobrega ekološkega potenciala izpolnjeni pogoji preverjanja upravičenosti uporabe izjeme po 
postopku, ki je prikazan na spodnji sliki. Vendar uporaba manj strogih ciljev iz člena 4(5) zahtevajo 
več informacij in poglobljeno ocenjevanje alternativ od uporabe podaljšanja roka iz člena 4(4).  
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Ali se lahko doseže dobro stanje do 2015? Dobro stanje do leta 
2015 

da 

 

 
Določiti manj strogi cilj 

 
 

Manj strogi cilj je treba preveriti do 
2015 

Ali se lahko doseže ali 
približa  dobremu stanju 

do 2021? 

 
Če je določen manj strogi cilj v 

prejšnji fazi, ga je treba ponovno 
preveriti do 2021 

Ali se lahko doseže ali 
približa dobremu stanju 

do 2027? 

 

 

Ali se lahko doseže dobro stanje do 2021 oziroma, ali se lahko izvedejo 
izboljšave do 2015 razen tistih, ki so povezane z naravnimi procesi? 

 

Ali se lahko doseže dobro stanje do 2021 oziroma, ali se lahko izvedejo 
izboljšave do 2021 razen tistih, ki so povezane z naravnimi procesi? 

 

Ali se lahko doseže dobro stanje do 2027 oziroma, ali se lahko izvedejo 
izboljšave do 2027 razen tistih, ki so povezane z naravnimi procesi? 

da 

Cilji dobrega stanja do 
2015. oziroma takoj 
ko naravni procesi to 

omogočijo 
 

Cilj dobrega stanja do 
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ne 

ne 

ne 
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manj strogi cilji do 

2021 
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2027 
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Slika 21: Uporaba izjem po členu 4(4) in 4(5) Direktive 2000/60/ES 

 
Uporaba izjem po členu 4(7) Direktive 2000/60/ES 
 
Pri umeščanju novih mHE in HE v vodno okolje je treba predvsem oceniti vplive na vode z vidika 
doseganja pogojev za uveljavitev izjeme iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES, ki se nanašajo na 
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spremembe fizičnih značilnosti telesa površinske vode zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja 
zagotavljanja obnovljive električne energije iz hidroelektrarn.  
 
 
 

    

 
Ali se projekt nanaša na dejavnost trajnostnega razvoja, njegova izvedba pa 

bo preprečevala doseganje dobrega ekološkega stanja vodnega telesa 
površinske vode? 

Uporaba 
člena 4(7) ni 

možna. 

Ali so izvedeni ukrepi omilitve 
škodljivih vplivov na stanje vodnega 

telesa? 

 

Ali se lahko okoljske cilje trajnostnega razvoja, zaradi katerih je 
vodno telo hidromorfološko spremenjeno, doseže z drugimi 

tehnično izvedljivimi projekti ob nebistveno večjih stroških in na 
način, ki je okolju bolj prijazen? 

da 

Ali so prednosti okoljske in družbene koristi za doseganje 
dobrega ekološkega stanja vodnega telesa manjše od koristi, ki 

jih pomenijo spremenjene hidromorfološke značilnosti za 
zdravje, varnost ljudi in premoženja ali za trajnostni razvoj? 

Ali projekt preprečuje doseganje dobrega 
ekološkega stanja voda na drugih vodnih 

telesih istega povodja? 

Ali je projekt v skladu z drugo zakonodajo 
ES? 

Ali projekt zagotavlja najmanj tako stanje 
voda, kot ga določa zakonodaja EU pred 

sprejemom Direktive 2000/60/ES? 

Za vodno telo se lahko določijo drugi 
okoljski cilji v skladu s členom 4(7). 

Razlogi za spremembe hidromorfološkega stanja vodnega 
telesa morajo biti obrazloženi v Načrtu upravljanja z vodami, 
doseganje drugače opredeljenih okoljskih ciljev pa je treba 

preverjati vsaki 6 let. 

ne 

da  

ne 

da 

da 

Ali se lahko 
projekt 

spremeni? 

V skladu s členom 
4(7) se drugi 
okoljski cilji za 
ekološko stanje 
vodnega telesa ne 
morejo določiti.  

da 

ne 

 

da 

ne 

da 

ne 

ne 

ne 

da 

ne 

 
Slika 22: Postopek določanja izjem v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES 
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Izjeme iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES se uporabljajo za nove spremembe v vodnem okolju in 
nove dejavnosti trajnostnega razvoja. Glavna načela uporabe iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES, ki 
se nanašajo na umeščanje hidroelektrarn v vodno okolje so: 
 

- spremembe fizikalnih lastnosti vodnih teles pomenijo spremembe hidro-morfoloških 
značilnosti vodnega telesa. Pri tem je treba upoštevati vplive hidroelektrarn, ki nastanejo 
neposredno kot posledica spremembe hidro-morfoloških značilnosti ali kot posledica 
sprememb v kakovosti vode, ki jih prinaša spreminjanje ali preoblikovanje vodnega telesa. Na 
primer, spremenjene hidro-morfološke značilnosti akumulacijskega jezera lahko vplivajo na 
vsebnost kisika in temperaturo površinske vode, kar posledično poslabša ekološko stanje 
vode, 

- Direktiva 2000/60/ES ne opredeli dejavnosti trajnostnega razvoja, za katere se lahko uveljavi 
izjeme iz 4(7) člena. Vodilna načela za trajnostni razvoj so opredeljena v prenovljeni strategiji 
trajnostnega razvoja EU, ki jo je sprejel Svet junija 2006. V skladu s temi načeli je umeščanje 
hidroelektrarn zaradi doseganja ciljev Direktive 2009/55/ES o spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov upravičeno do izjem iz 4(7) člena, kar velja tudi za generično ocenjevanje 
sprejemljivosti vplivov več mHE na vodno okolje istega vodnega telesa, 

- ekološko stanje voda ali potencial voda (za močno preoblikovana vodna telesa)se izraža kot 
"razred" stanja odnosno potenciala (npr. visoko, dobro, zmerno, osiromašeno ali slabo). 
Razredi ekološkega stanja voda in potenciala močno preoblikovanega vodnega telesa so 
določeni na podlagi posebnih meril in omejitev v skladu s prilogo V Direktive 2000/60/ES. V 
okviru izjem iz člena 4(7) Direktive 2000/60/ES se okoljski cilj preprečevanje slabšanja 
ekološkega stanja voda (ali potenciala) nanaša na spremembe med razredi in ne znotraj 
posameznih razredov, zato se člen 4(7) Direktive 2000/60/ES ne uporablja za negativne 
spremembe znotraj posameznega razreda, 

-  nihanja v ekološkem stanju vodnih teles se včasih pojavijo kot posledica kratkotrajnih 
človeških dejavnosti, kot sta gradnja vodnih objektov ali vzdrževalna dela. Če se na ekološko 
stanje vodnega telesa negativno vpliva le kratek čas in se stanje povrne v kratkem času brez 
izvajanja ukrepov za vzpostavitev prejšnjega, takšna nihanja ne pomenijo poslabšanje 
ekološkega stanja vodnega telesa. Uporaba člena 4(7) Direktive 2000/60/ES ni potrebna za 
začasne vplive na vodno okolje zaradi nastajanja sprememb v fazi gradnje vodnih objektov, 
ker jih ni treba obravnavati kot poslabšanje ekološkega stanja voda ali potenciala močno 
preoblikovanega vodnega telesa, 

- glede velikosti projekta, s katerim se posega v vodno okolje, ni opredeljenih meril za uporabo 
člena 4(7) Direktive 2000/60/ES. Tako se lahko vplive projektov mHE na vode, ne glede na 
zmogljivost mHE, ocenjuje kot izjemo v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES. 

 
Pogoji, pod katerimi se lahko uporabljajo določbe člena 4(7) Direktive 2000/60/ES, so prikazani na 
diagramu spodnje slike. Ta diagram prikazuje orodje, ki je bilo v tem Okoljskem poročilu uporabljeno 
za ocenjevanje sprejemljivosti vplivov z vidika voda za umeščanje novih mHE iz podprograma 
obnovljivi viri energije in novih HE iz podpograma proizvodnja električne energije v vodno okolje. 
 
Kot je razvidno v polju 2 na sliki 22, je treba sprejeti vse izvedljive ukrepe za omilitev škodljivih 
vplivov na stanje vodnega telesa. Ker je v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES zahtevana le 
omilitev posledic umeščanja hidroelektrarn v vodno okolje je pomembno, da se jasno razlikuje med: 
 

- omilitvenimi ukrepi, katerih cilj je čim bolj zmanjšati ali celo preprečiti škodljive vplive na 
stanje vodnega telesa in 

- izravnalnimi ukrepi, katerih cilj je nadomestiti na območju drugega vodnega telesa "neto 
negativne učinke" umestitve hidroelektrarne v vodno okolje in z njo povezane ukrepe za 
omilitev vplivov na vodno okolje. 

 
Člen 4(7) Direktive 2000/60/ES torej ne zahteva izravnalnih ukrepov. 
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Vode: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v mHE in HE 
 
Umestitev hidroelektrarn v vodno okolje ne sme preprečevati doseganja standardov in ciljev, določenih za zavarovana 
območja v skladu s predpisi, ki urejajo ohranjanje narave. 
 
Za hidroelektrarne morajo biti izbrane take tehnike rabe voda (po možnosti pretočen ali derivacijski tip hidroelektrarne), 
da so vključno z načrtovanimi omilitvenimi ukrepi hidro-morfološke spremembe vodnega telesa na območju 
hidroelektrarne čim manjše. 
 
Umestitev hidroelektrarne v vodno okolje mora vzdržati presojo vplivov na vode glede na v členu 4(7) Direktive 
2000/60/ES določena merila za uveljavitev izjem za nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti telesa površinskih 
voda zaradi izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja, pri čemer je treba upoštevati okoljske cilje oziroma za obstoječa 
močno preoblikovana vodna telesa manj stroge cilje.  
  
 

8.2.5.3 Opis vplivov malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na naravo  

Male hidroelektrarne  
 
Vpliv izvedbe mHE se lahko kaže kot neposredno uničenje vodnih in obvodnih habitatov ter  
prekinitev prehodnosti vodotoka za vodne organizme, zlasti ribe. V primeru umestitve na območje 
naravne vrednote obstaja možnost uničenja njenega vitalnega dela oz. zvrsti naravne vrednote. Do 
negativnih vplivov, kot so trajne spremembe vodnih in obvodnih habitatov, prihaja že med gradnjo.  
 
Pri obratovanju malih HE je najbolj problematičen prevelik odvzem vode iz vodotoka v času nizkih 
pretokov (zagotoviti je potrebno ekološko sprejemljiv pretok) in pa postavitev neprehodne ovire v 
vodotok – jez (prekinitev prehodnosti za ribe in druge vodne organizme). V primeru postavitve več 
mHE zaporedno je pričakovati kumulativne in sinergijske vplive. Vpliv na kvalifikacijske vrste je 
trajen, neposreden in daljinski, možen je vpliv na povezanost območja Natura 2000. 
 
Akumulacijske hidroelektrarne in prenove HE  
 
Izgradnja/prenova in obratovanje HE zaradi velike razsežnosti posegov povzroča obsežen 
neposreden in posreden vpliv na naravovarstveno pomembna območja. Po površini najbolj obsežen 
vpliv imajo akumulacije, saj pride zaradi ojezeritve do uničenja pomembnih vodnih habitatov živali in 
rastlin ter potopitve  večjih površin običajno naravovarstveno visoko vrednotenih obrečnih habitatnih 
tipov ter habitatov vrst. Zaradi verige akumulacij so možni tudi kumulativni in sinergijski vplivi na 
migratorne vrste sesalcev (npr. volk, medved, jelen, srnjad, divji prašič). Osebki teh vrst prečkajo 
vodotoke v plitvejših in manj deročih predelih. Netopirjem vodotoki predstavljajo linijo, ki označuje 
njihovo selitveno pot. Z zajezitvijo in odstranitvijo vegetacije se lahko te linije zabrišejo. 
 
Sprememba habitatov negativno vpliva na populacije vodnih organizmov. Sprememba rečnega 
vodnega habitata v skoraj stoječega najbolj prizadene reofilne vrste rib, ki izgubijo življenjsko okolje. 
Zaradi izgube rečnega in obrečnih habitatov (npr. obrečna vegetacija, prodišča, naravne brežine, 
poplavni gozdovi, mrtvice, rokavi, pritoki, travniški habitati ob rekah…) so lahko zelo prizadete 
vodne in obvodne ptice, sesalci kot so netopirji, vidra, bober, dvoživke, plazilci kot kobranka, 
belouška, močvirska sklednica, kačji pastirji, hrošči, mehkužci, raki. Zaradi razsežnosti posegov in s 
tem izgub ustreznih habitatov se lahko zmanjša gostota posameznih populacij, možno je izumrtje 
nekaterih lokalnih populacij.  
 
Na območju novonastalih brežin je zaradi utrjenih brežin in nihanja višine vode otežen oziroma celo 
trajno onemogočen razvoj avtohtone obrežne vegetacije. Akumulacija poleg fizičnega uničenja vodnih 
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in obvodnih habitatov lahko predstavlja tudi hudo nevarnost za suhe nižinske travnike izven območja 
stalne ojezeritve (daljinski vpliv) in sicer zaradi spremembe nivoja talne vode. 
 
Najbolj uničujoče vpliva izgradnja akumulacije na vodne organizme. Po izgradnji akumulacijskega 
bazena se vrstna sestava v vodotoku in pritokih trajno spremeni. Zmanjšana hitrost vodnega toka v 
akumulaciji povzroči povečano sedimentacijo ter s tem kopičenje organskih in anorganskih snovi na 
dnu akumulacije, zaradi česar se prvotna mozaična struktura spremeni, kar posledično vpliva na 
vrstno sestavo. Populacije ribjih vrst hitro tekočih voda so na območju akumulacije zelo prizadete. 
Populacije ribjih vrst stoječih in počasi tekočih voda oziroma vrst tolerantnih na spremembe vodnega 
režima, pa se povečajo.  
 
Med izgradnjo akumulacije (izkop proda, širitev struge) so fizično uničena ali prizadeta tudi obstoječa 
drstišča. Po izgradnji akumulacij ostanejo odrasle ribe nekaterih vrst še nekaj časa v akumulaciji, 
postopoma pa zaradi potopljenih drstišč izginejo.  
 
Ena najbolj dramatičnih posledic zajezitve vodotokov oziroma postavitve jezovnih zgradb ali ostalih 
ovir (visoki talni pragovi, prodnati zadrževalniki na pritokih), ki preprečijo prehodnost vodotoka je 
prekinitev selitvenih poti rib in ostalih vodnih organizmov. V primeru postavitve več jezov na 
vodotoku postanejo populacije še bolj razdeljene in ranljive, vpliv je kumulativen in sinergijski. 
 
Zaradi upočasnjenega vodnega toka oziroma daljšega zadrževalnega časa vode se poveča verjetnost 
evtrofikacije z vsemi možnimi negativnimi posledicami na populacije vodnih organizmov, še posebej 
na bolj občutljive.  
 
Črpalne elektrarne  
 
Trajni vpliv na vodne organizme lahko predstavlja izgradnja akumulacije zaradi spremembe vodnega 
režima in postavitve neprehodne ovire v vodotok. Med obratovanjem vpliva odvzem vode iz 
vodotoka, predvsem v času nizkih pretokov, zato je nujno zagotavljanje ekološko sprejemljivega 
pretoka. 
 
Postavitev podzemnega tlačnega cevovoda lahko trajno vpliva tudi na habitate izven obvodnega 
prostora še posebej, če je ta speljan preko prednostnih habitatnih tipov ali preko habitatov ogroženih 
in zavarovanih vrst.  
 
Spreminjanje vodnega režima v vodotoku trajno vpliva na vodne organizme in floro ter favno na 
brežinah. V primeru izvedbe črpalne elektrarne na SCI območju je možen obsežen vpliv na 
kvalifikacijske vodne vrste. Posledice posega se lahko posredno izkazujejo tudi na hidroloških 
naravnih vrednotah ali zavarovanih območjih še posebej, če je zavarovan vodotok. 
 
Narava: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v mHE in HE 
 
Izgradnja/prenova in obratovanje hidroelektrarn zaradi razsežnosti posegov povzroča obsežen neposreden in daljinski 
vpliv na funkcionalnost in celovitost naravovarstveno pomembnih območij. Najbolj obsežen vpliv ima sprememba 
vodnega habitata na populacije vodnih organizmov in na prostoživeče živali, ki imajo svoj življenjski prostor ob vodi 
(brežinah, prodiščih). Z vidika strateškega umeščanja hidroelektrarn v prostor je pomembno: 

- da se hidroelektrarne v okolje umešča tako, da ne vpliva na prepoznavne značilnosti naravovarstveno 
pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, Ramsar območja, IBA, Območja 
Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja),  

- da se zagotavlja ohranjanje kvalifikacijskih vrst in HT na območju Natura 2000;  
- da se zagotavlja ohranjanje habitatov ogroženih in zavarovanih vrst in prednostnih HT na ožjem in širšem 

območju posega; 
- da se zagotovi prehodnost in povezanost vodotokov za ribe; 
- da se v čim večji možni meri ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta; 
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- da se negativne posledice zaradi izgube habitatov omili z nadomeščanjem izgubljenih površin.  
 
 

8.2.5.4 Opis vplivov malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na kulturno 
dediščino 

Vpliv gradnje malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na kulturno dediščino se odraža kot uničenje ali 
poškodba objektov in območij kulturne dediščine oziroma posameznih prvin, ki narekujejo varstvo. 
Do neposrednega uničenja lahko prihaja zaradi preplavitve posameznih območij, dviga podzemne 
vode (posledičnih poškodb arheoloških ostalin, temeljev objektov dediščine) in izvajanja gradbenih del 
(gradnje nasipov, spremljajočih infrastrukturnih ureditev). Možni so uničenje ali poškodbe arheoloških 
ostalin odkritih med gradnjo. 
 
Možni so tudi posredni vplivi na objekte kulturne dediščine oz. njihova vplivna območja, predvsem 
zaradi bližine gradbišča, novih ureditev v neposredni okolici, zaradi motenih ali preprečenih pogledov 
na te objekte med gradnjo ali po njej. 
 
Pri prenovi obstoječih hidroelektrarn, ki so opredeljene kot dediščina, lahko pride do uničenje ali 
poškodbe varovanih značilnosti. 
 
Kulturna dediščina: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v v mHE in HE 
 
Vpliv gradnje hidroelektrarn na kulturno dediščino se odraža kot uničenje ali poškodba objektov in območij kulturne 
dediščine oziroma posameznih prvin, ki narekujejo varstvo.  
 
Gostota območij in objektov kulturne dediščine v potencialnem območju zajezitev na srednji Savi in Muri je sorazmerno 
majhna. Vplivi bodo predvsem posledica posegov v varovana mostova in več arheoloških območij ob Savi ter mlin in 
arheološko območje ob Muri. Lahko so preplavljeni manjši in obrobni deli arheoloških območij, na večjem delu pa so 
možni vplivi zaradi dviga podzemne vode in gradnje. 
 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo lokacije predvidenih mHE in HE izogniti zavarovanim območjem in 
objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti dediščine. 
 
V okviru podrobnejšega načrtovanja hidroelektrarn in pripadajoče infrastrukture bodo predvidoma potrebne predhodne 
arheološke raziskave, po potrebi prilagoditve rešitev in zaščitna izkopavanja. 
 
 

8.2.5.5 Opis vplivov malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na podnebne 
dejavnike 

Proizvodnja električne energije iz mHE in HE pripomore k blažitvi klimatskih sprememb, ker 
hidroelektrarne proizvajajo električno energijo iz obnovljivih virov energije. Vendar je treba upoštevati 
emisijo toplogrednih plinov v celotni življenjski dobi hidroelektrarne, to je od njene proizvodnje, 
gradnje, vzdrževanja in razgradnje.  
 
Za ogljični odtis proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah so za Slovenijo glede na 
obratovalni čas hidroelektrarn privzete gornje vrednosti iz diagrama na sliki 20 tega Okoljskega 
poročila, in sicer za električno energijo iz HE 75 g CO2 ekv/kWh in za električno energijo iz mHE 
100 g CO2 ekv/kWh.  
 
Primerjava ogljičnega odtisa električne energije iz HE in mHE pokaže, da imajo hidroelektrarne med 
obnovljivimi viri energije enega od večjih ogljičnih odtisov, ki pa je še vedno daleč manjši od 
ogljičnega odtisa naprave za soproizvodnjo električne energije in toplote na fosilno gorivo, kot je 
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razvidno iz diagrama na sliki 23 za proizvodnjo električne energije in iz diagrama na sliki 25 za 
proizvodnjo toplote.   
 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v mHE in HE 
 
Proizvodnja električne energije v mHE in HE prispeva k večji rabi obnovljivih virov energije. 
 
Proizvodnja električne energije v mHE in HE je pomemben del Akcijskega načrta za rabo obnovljivih virov energije (AN 
OVE), sprejetega z namenom, da se zmanjša emisija toplogrednih plinov in s tem omilijo posledice podnebnih 
sprememb. 
 
Zaradi zagotavljanja čim večjega izkoristka omejenega preostalega potenciala za umeščanje mHE in HE v vodno okolje v 
Sloveniji in omejitev umeščanja novih mHE in HE, ki izhajajo iz okoljskih ciljev Direktive 2000/60/ES se predlaga, da so 
načrtovani ukrepi NEP na področju mHE in HE časovno enakomerno porazdeljeni v celotnem obdobju izvajanja NEP. 
 
 

8.2.5.6 Opis vplivov malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na krajino 

Umestitev hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh spremljajočih 
ureditev povzročata velike spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin 
prepoznavnosti prostora. Vplivi malih hidroelektrarn so manjšega merila, vendar je ob njihovem 
znatnem številu in posledičnih številnih spremembah obvodnih krajin treba upoštevati njihov 
kumulativni vpliv. 
 
Med gradnjo do vplivov na krajino prihaja zaradi odstranitve obrežne vegetacije, obsežnih zemeljskih 
del (izkopov gradbenih jam, gradnje jezovnih zgradb in nasipov, ureditev zajezitev in njihovih novih 
brežin, urejanja pritokov, začasnega odlaganja materiala v obvodnem prostoru ipd.) ter prisotnosti 
gradbišča in mehanizacije.  
 
Trajni vplivi na krajino so posledica umestitve pregrad in spremljajočih objektov ter zajezitve, ki 
praviloma pomenijo bistveno razširitev obstoječih strug rek ter izrazito spremembo značaja teh rek. 
Zaradi dviga gladine prihaja do zalitja skalnega dna struge in brežin, tako da ni več vidnih značilnih 
krajinskih prvin - skal, brzic in prodišč. Vplivi na krajino so večji v primerih, kjer je predvidena 
izvedba dodatnih ureditev vzdolž zajezitve - energetskih in vodnogospodarskih nasipov. 
 
Vodna telesa praviloma predstavljajo prvino, ki pozitivno vplivajo na kakovost krajinske slike. Zato je 
treba dopuščati tudi možnost, da zajezitev poveča prepoznavnost krajine. H kakovosti krajinske slike 
lahko prispeva tudi kakovostna arhitektura pregrade. 
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Krajina: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v mHE in HE 
 
Umestitev hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh spremljajočih ureditev povzročata 
velike spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora.  
 
Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi ne posega v območja izjemnih krajin in krajinska območja s prepoznavnimi 
značilnostmi na nacionalni ravni, bo pa povzročila bistveno spremembo značaja reke. Poleg optimizacije hidroenergetskih 
ureditev je za zmanjšanje vplivov na krajino in s tem povečanje stopnje sprejemljivosti posega ključna programska 
nadgradnja prostora, predvsem z rekreacijskimi vsebinami., ki izhajajo iz prepričanja, da gradnje verige HE na Savi ni moč 
obravnavati v ozkem energetskem smislu, temveč v najširšem prostorskem in družbenem kontekstu. 
 
Mura s poplavnimi logi, mrtvicami, prodišči, poplavnimi gozdovi in ohranjeno kulturno krajino predstavlja edinstveno 
krajino v slovenskem prostoru. Energetska izraba Mure bi lahko povzročila nepovratne in bistvene spremembe krajinske 
zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora. Zaradi pomena Mure je intenzivna energetska izraba 
reke oz. gradnja verige elektrarn nesprejemljiva. Izhodišče poseganja v Muro je lahko le sanacija reke, vzpostavitev 
celovitih ukrepov za zagotavljanje želenega vodnega režima in stanja podzemne vode ter ohranitev nižinskih gozdov. 
Hidroenergetsko izrabo je moč dopustiti le kot vzporeden del celovite prostorske ureditve. 
 
Vplive je možno omiliti s celovito krajinsko arhitekturno ureditvijo prostora vzdolž zajezitve ter tako vzpostaviti novo 
prepoznavno krajino. 
 
 

8.2.5.7 Opis vplivov malih hidroelektrarn in hidroelektrarn na materialne 
dobrine 

Omejitev splošne rabe in drugih rab voda 
 
Možnost pomembnejšega vpliva na materialne dobrine lahko nastane zaradi omejitev splošne rabe 
voda in v nekaterih primerih tudi posebne rabe voda na vplivnem območju hidroelektrarn.  
 
Zaradi omilitve vplivov hidroelektrarn na druge rabe voda je treba načrtovanje rabe voda za 
proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah podrediti rabi vode za oskrbo pitne vode in rabi 
vode za namakanje v kmetijski proizvodnji za namene prehrane.  
 
Načrtovanje vodnih objektov hidroelektrarn mora zagotavljati sinergične učinke z vidika varstva 
materialnih dobrin pred poplavami tako, da opravljajo vodni objekti hidroelektrarne tudi funkcijo 
vodnih objektov varstva pred poplavami oziroma zadrževanja vala visokih voda. 
 
Zmanjšanje ogroženosti pred škodo poplav 
 
Poplave so naravni pojav, ki ga ni mogoče preprečiti. Vendar umeščanje hidroelektrarn v vodno 
okolje lahko povzroči zmanjševanje naravnega razlivanja voda, kar skupaj s podnebnimi 
spremembami prispeva k povečanju verjetnosti pojava in škodljivih posledic poplav. Vidna posledica 
podnebnih sprememb je večja intenzivnost padavin v času sicer običajnega pojavljanja močnejših 
padavin in posledično pojavljanja visokih voda. Umeščanje hidroelektrarn v vodno okolje je z vidika 
vplivov na materialne dobrine sprejemljivo, če so izvedeni ukrepi za zmanjšanje nevarnosti škodljivih 
posledic zlasti za zdravje in življenje ljudi, okolje, kulturno dediščino, gospodarsko dejavnost in za 
infrastrukturo, ki so povezane s poplavami.  
 
Z namenom, da so ukrepi za zmanjšanje tveganj zaradi poplav, ki nastanejo zaradi umeščanja 
hidroelektrarn učinkoviti, je treba kolikor je le mogoče te ukrepe usklajevati po celotnem povodju, na 
katerem se umešča hidroelektrarne. Načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti zaradi umeščanja 
hidroelektrarn naj se usmerijo na preprečevanje in varstvo pred poplavami. Da bi površinskim vodam 
zagotovili več prostora za razlivanje oziroma zadrževanje je treba pri načrtovanju hidroelektrarn 
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upoštevati, da se obstoječa poplavna območja ohranjajo in/ali da se taka območja obnovijo ali da se 
na drug način zagotovi dovolj zadrževalne prostornine za povečan dotok voda. Prav tako je treba na 
vplivnem območju hidroelektrarn zagotoviti izvedbo ukrepov za preprečevanje in zmanjševanje škode 
na zdravju ljudi, okolju, kulturni dediščini in gospodarski dejavnosti. Zagotoviti je treba tudi, da se 
načrti za obvladovanje poplavne ogroženosti redno pregledujejo in po potrebi posodabljati ob 
upoštevanju verjetnih učinkov podnebnih sprememb na pojavljanje poplav.  
 
V primeru večnamenske rabe vodnih teles na vplivnem območju hidroelektrarn je treba za različne 
oblike dejavnosti, ki rabijo vodno dobro za obvladovanje poplavne ogroženosti, vzdrževanje 
ekosistemov, splošno rabo, rabo vode v kmetijstvu ali industriji, upoštevati postopke iz Direktive 
2000/60/ES za obravnavanje takšnih rab, vključno z možnimi odstopanji od ciljev „dobrega stanja“ 
ali „neposlabševanja stanja“ iz 4. člena te Direktive. 
 
Materialne dobrine: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije v mHE in HE 
 
Opredeliti je treba konflikte med rabo vode za oskrbo s pitno vodo in rabo vode za namakanje kmetijskih zemljišč na eni 
in rabo vode za proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah na drugi strani. 
 
Z vodnimi objekti hidroelektrarne in z njimi povezanimi objekti za preprečevanje poplav oziroma zmanjšanje škodljivih 
posledic poplav je treba zagotoviti funkcijo varstva pred poplavami na vplivnem območju hidroelektrarn.  
 
 
 

8.2.6 Sončne elektrarne in sončni kolektorji 

V podprogramu obnovljivi viri energije je kot ukrep predvidena:  
 

- proizvodnja elektrike v sončnih elektrarnah (337 MW do 2020 in 567 MW do 2030) in 
- pridobivanje toplote v sončnih kolektorjih: 561.000 m2. 

 
Vplivi na okolje ukrepov proizvodnje elektrike v sončnih elektrarnah in pridobivanja toplote v 
sončnih kolektorjih so z vidika vplivov na naravne vire, zrak, vode, zdravje, krajino in materialne 
dobrine nepomembni, posledice teh vplivov na okolje pa nebistvene, da bi bile vključene v 
vrednotenje scenarijev NEP. 
 
Pomembni vplivi na okolje ukrepov proizvodnje elektrike v sončnih elektrarnah in pridobivanja 
toplote v sončnih kolektorjih podprograma obnovljivi viri energije so vplivi z vidika kulturne 
dediščine, podnebnih dejavnikov in krajine.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje ukrepov proizvodnje elektrike v sončnih elektrarnah in pridobivanja 
toplote v sončnih kolektorjih podprograma obnovljivi viri energije ni bilo ugotovljenih pomembnih 
kumulativnih vplivov na okolje, razen pri vplivih na kulturno dediščino (glej poglavje 8.1) in vplivih na 
krajino (glej poglavje 8.3.1). 
 

8.2.6.1 Opis vplivov sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na kulturno 
dediščino 

Namestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte stavbne dediščine lahko pomeni 
razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine. Oblika strehe in kritina sta praviloma varovana 
elementa stavbne dediščine, z namestitvijo opreme za izkoriščanje sončne energije se lahko bistveno 
spremeni podoba stavbe. Do negativnega vpliva na podobo objektov dediščine v širšem prostoru 
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lahko pride tudi v primeru umeščanja sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v vplivna območja 
dediščine ter dediščinske kulturne in zgodovinske krajine.  
 
 
Kulturna dediščina: 
ključni strateški poudarki v zvezi s sončnimi elektrarnami in sončnimi kolektorji  
 
Namestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte in v območja kulturne dediščine lahko pomeni 
razvrednotenje varovanih značilnosti dediščine.  
 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da z umeščanjem sončnih elektrarn in sončnih 
kolektorjev ne bodo prizadete varovane značilnosti objektov in območij kulturne dediščine. 
 
 

8.2.6.2 Opis vplivov sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na podnebne 
dejavnike 

Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah in pridobivanje toplote v sončnih kolektorjih 
pripomoreta k blažitvi klimatskih sprememb, ker se električna energija oziroma toplota proizvaja iz 
obnovljivih virov energije.  
 
Čeprav je ogljični odtis proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah največji med vsemi 
elektrarnami na obnovljive vire energije in znaša okoli 100 g CO2 ekv/kWhe, je obremenjevanje okolja 
z emisijo TGP iz vetrnih elektrarn veliko manjše kot je obremenjevanje, ki ga povzroča proizvodnja 
električne energije iz fosilnih goriv, kar je razvidno iz spodnje slike17.   
 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi s sončnimi elektrarnami in sončnimi kolektorji 
 
Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah in toplote v sončnih kolektorjih prispevata k večji rabi obnovljivih 
virov energije. 
 
Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah in proizvodnja toplote v sončnih kolektorjih sta pomemben del 
Akcijskega načrta za rabo obnovljivih virov energije (AN OVE), sprejetega z namenom, da se zmanjša emisija 
toplogrednih plinov in s tem omilijo posledice podnebnih sprememb. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
 
17 COMPARISON OF ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World 
Energy Council, July 2004. 
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Slika 23: Emisija TGP iz različnih sistemov za proizvodnjo električne energije 

 

8.2.6.3 Opis vplivov sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev na krajino 

Umestitev sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev v krajino pomeni uničenje krajinskih prvin na 
območju umestitve ter praviloma degradacijo krajinske slike. Glede na možnosti umeščanja sončnih 
elektrarn in sončnih kolektorjev na objekte je ocenjeno, da umeščanje v krajino ni smiselno, v 
izjemnih in prepoznavnih krajinah pa nesprejemljivo. Izjema je lahko umeščanje v degradirana 
območja - kot sanacija odlagališč, odprtih kopov znotraj industrijskih območij, logističnih terminalov, 
vzdolž prometnih infrastrukturnih objektov (npr. v sočasni funkciji protihrupnih ograj), v kolikor niso 
ta območja naravovarstveno ali drugače pomembna, kar se ugotovi s podrobnejšo presojo. 
 
Krajina: 
ključni strateški poudarki v zvezi s sončnimi elektrarnami in sončnimi kolektorji 
 
Sončne elektrarne in sončni kolektorji umeščeni v krajino bistveno spreminjajo, praviloma razvrednotijo podobo krajine.  
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Sončne elektrarne in sončne kolektorje naj se namešča le na objekte, izjemoma v krajinsko degradirana območja (v 
kolikor niso ta območja naravovarstveno ali drugače pomembna). 
 
Umeščanje sončnih elektrarn in sončnih kolektorjev je treba regulirati z določili prostorskih aktov na način, da ne bo 
prihajalo do nepotrebnih degradacij krajine. 
 
 

8.2.7 Geotermalne elektrarne in geotermalni ogrevalni sistemi  

Dejanski učinek vplivov na okolje, predvsem na vode, je odvisen od same lokacije vira geotermalne 
toplote, časa trajanja posamezne faze gradnje oziroma razgradnje, občutljivosti sprejemnika škodljivih 
vplivov in tudi od pritiskov na obstoječe stanje okolja od drugih oblik dejavnosti. V podprogramu 
obnovljivi viri energije je predvidena gradnja 10 geotermanih ogrevalnih sistemov s celotno letno 
proizvodnjo toplote 114 TJ do leta 2020 ter gradnja ene geotermalne elektrarne z zmogljivostjo 25 
MWe v obdobju 2020-2030.    
  
Možni vplivi virov geotermalne toplote na okolje so opredeljeni na podlagi pregleda študij in 
strokovnih mnenj o posledicah vplivov tipičnih tehnik geotermalnih elektrarn in o njihovi namestitvi.  
 
Vplivi na okolje ukrepa geotermalne elektrarne in geotermalni ogrevalni sistemi so z vidika vplivov na 
zrak, naravo, kulturno dediščino, zdravje in krajino nepomembni, morebitne posledice teh vplivov na 
okolje pa tako lokalno opredeljene, da niso vključene v strateško vrednotenje scenarijev NEP. 
 
Pomembni vplivi na okolje geotermalnih elektrarn in geotermalnih ogrevalnih sistemov so vplivi z 
vidika naravnih virov, voda, podnebnih dejavnikov in varstva materialnih dobrin.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje geotermalnih elektrarn in geotermalnih ogrevalnih sistemov ni bilo 
ugotovljenih pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 

8.2.7.1 Opis vplivov geotermalnih elektrarn in geotermalnih ogrevalnih sistemov 
na naravne vire 

Ni pomembnih vplivov na naravne vire, če nivo in način  izkoriščanja geotermalne toplote zagotavlja, 
da se geotermalni potencial toplote obnavlja in da se medij za prenos geotermalne toplote na površje 
vrača v podtalje.    
 
Obratovanje objektov geotermalnega vira toplote v primeru reinjektiranja medija za prenos 
geotermalne toplote ne vpliva na naravne vire. 
 
Naravni viri: 
ključni strateški poudarki v zvezi s geotermalnimi elektrarnami in geotermalnimi ogrevalnimi sistemi  
 
Geotermalne toploto je treba izkoriščati tako, da se geotermalni potencial toplote obnavlja in da se medij za prenos 
geotermalne toplote na površje vrača v podtalje.    
 
 

8.2.7.2 Opis vplivov geotermalnih elektrarn in geotermalnih ogrevalnih sistemov 
na vode 

Pri izkoriščanju geotermalnih virov energije ni pomembnih vplivov na površinske in podzemne vode, 
če način izkoriščanja zagotavlja, da se medij za prenos geotermalne toplote na površje vrača v 
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podtalje. Obratovanje objektov geotermalnega vira v primeru reinjektiranja medija za prenos 
geotermalne toplote torej nima pomembnega vpliva na podzemne in površinske vode.  
 
Reinjektiranje je pomembno predvsem pri proizvodnji električne energije v geotermalnih elektrarnah, 
pri katerih para iz vroče termalne vode poganja turbino generatorja. Preostala voda se skupaj s 
kondenzirano paro vrne v vodonosnik, kjer se spet segreje. Tako med črpanjem iz vodonosnika kot 
pri ponovnem vbrizgavanju vanj je voda ločena od okolice. Zaprte cevi po katerih potekata oba 
procesa zagotavljajo, da potencialno škodljiva voda ne izhaja v podzemno vodo, v površinske vode ali 
v zemljo na površju. Običajno sta vrtini za črpanje vode in za njeno vračanje v vodonosnik ločeni, 
tako da je mogoče oba procesa voditi ločeno, kar je pomembno zaradi ločene kemične obdelave. Za 
obratovanje geotermalne elektrarne je potrebna tudi površinska ali podzemna voda, vendar so vplivi 
na vode zaradi te rabe zanemarljivi.  
 
Zahteve za reinjektiranje vode se pri geotermalnih ogrevalnih sistemih izvede na tehnološko podoben 
način, vendar je izvedba reinjektiranj manj zahtevna in cenejša kot pri geotermalnih elektrarnah. 
  
Do vplivov na vode pride pri geotermalnih virih energije največkrat v času izgradnje elektrarne, zato 
so ti vplivi začasni. Voda se uporablja v času izdelave vrtin, vendar gre tu za časovno omejeno 
obdobje, poraba vode pa je majhna.  
 
Vode: 
ključni strateški poudarki v zvezi s geotermalnimi elektrarnami in geotermalnimi ogrevalnimi sistemi  
 
Pri načrtovanju in obratovanju geotermalnih elektrarnam in geotermalnih ogrevalnih sistemov je treba zagotoviti 
reinjektiranje medija za prenos geotermalne toplote tako, da raba geotermalnega vira energije nima pomembnega vpliva 
na podzemne in površinske vode. 
 
 

8.2.7.3 Opis vplivov geotermalnih elektrarn in geotermalnih ogrevalnih sistemov 
na podnebne dejavnike 

Geotermalne elektrarne in geotermalni ogrevalni sistemi sicer pripomorejo k blažitvi klimatskih 
sprememb, ker proizvajajo električno energijo in toploto iz obnovljivih virov energije, vendar je v 
NEP predviden prispevek med vsemi obnovljivimi viri energije najmanjši.   
 
Geotermalne elektrarne in geotermalni ogrevalni sistemi štejejo za obnovljivi vir energije, pri 
vrednotenju njihovega prispevka k vplivom na podnebne dejavnike pa je treba upoštevati ogljični 
odtis tako proizvedene toplote ali električne energije. Za slovenske razmere je privzeto, da je ogljični 
odtis električne energije iz geotermalnih elektrarn okoli 150 g CO2 ekv/kWhe in za geotermalne 
ogrevalne sisteme okoli 50 g CO2 ekv/kWht  (vključno z rabo energije za reinjektiranje medija za 
prenos toplote). 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi z geotermalnimi elektrarnami in geotermalnimi ogrevalnimi sistemi 
 
Proizvodnja električne energije v geotermalni elektrarni in pridobivanje toplote iz geotermalnih ogrevalnih sistemov 
prispeva k večji rabi obnovljivih virov energije. 
 
Proizvodnja električne energije v geotermalni elektrarni in pridobivanje toplote iz geotermalnih ogrevalnih sistemov je 
manj pomemben del Akcijskega načrta za rabo obnovljivih virov energije (AN OVE), sprejetega z namenom, da se 
zmanjša emisija toplogrednih plinov in s tem omilijo posledice podnebnih sprememb. 
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8.2.7.4 Opis vplivov geotermalnih elektrarn in geotermalnih ogrevalnih sistemov 
na materialne dobrine 

Na območju izkoriščanja geotermalnega vira toplote (geotermalne elektrarne ali geotermalnega 
ogrevalnega sistema) so lahko v času gradnje in obratovanja geotermalnih elektrarn možne motnje za 
rabo podzemne vode na podlagi obstoječih vodnih pravic oziroma so možne omejitve nekaterih vrst 
rabe podzemne vode. 
 
Materialne dobrine: 
ključni strateški poudarki v zvezi z geotermalnimi elektrarnami in geotermalnimi ogrevalnimi sistemi 
 
Izkoriščanje geotermalnega vira toplote (geotermalne elektrarne ali geotermalnega ogrevalnega sistema) je treba načrtovati 
tako, da v času gradnje in obratovanja geotermalnih virov toplote ni nesorazmernih motenj za rabo podzemne vode na 
podlagi obstoječih vodnih pravic oziroma ni nesorazmernih omejitev rabe podzemne vode. 
 
 
 

8.2.8 Podprogram obnovljivi viri energije – ogrevalni sistemi na lesno biomaso 
in podprogram proizvodnja električne energije – lesna biomasa v velikih 
enotah SPTE z visokim izkoristkom 

Podprogram obnovljivi viri energije vključuje naslednje ukrepe rabe lesne biomase kot obnovljivi vir 
energije: 
 
- izgradnja naprav za SPTE na lesno biomaso (14 MW do 2020 in 20 MW do 2030),  
- uvajanje kotlov na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih, 67.800 enot, 
- uvajanje kotlov na LBM v storitvenih dejavnostih, 7.700 enot, 
- uvajanje kotlov na LBM v industriji, 130 enot, 
- izgradnja sistemov DOLB (> 1MW), 42 sistemov z energetsko rabo LBM, 
- izgradnja lokalnih sistemov DOLB (< 1MW), 280 sistemov z energetsko rabo LBM.  
 
Podprogram proizvodnja električne energije predvideva rabo LBM v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom. 
 
Vplivi na okolje rabe LBM v ogrevalnih sistemih, napravah za SPTE  in v velikih enotah SPTE z 
visokim izkoristkom hidroelektrarn štejejo z vidika vplivov na vode, naravo, kulturno dediščino in 
zdravje za nepomembne, če so naprave za energetsko rabo LBM nameščene na obstoječih energetskih 
ali industrijskih lokacijah ali so del komunalne opremljenosti poseljenih območij in namenjene 
ogrevanju prostorov v stavbah.  
 
Predpostavka ocenjevanja vplivov na okolje v tem Okoljskem poročilu je, da bodo naprave za 
energetsko rabo LBM nameščene v urbaniziranem okolju obstoječih energetskih ali industrijskih 
lokacij ali bodo del objektov za komunalno opremljenost poseljenih območij tako, da so vplivi na 
okolje z vidika voda, narave, kulturne dediščine in zdravje nepomembni.  
 
Pomembni vplivi na okolje naprav za energetsko rabo LBM so vplivi z vidika naravnih virov (lesna 
biomasa gozda), zraka, podnebnih dejavnikov, krajine in varstva materialnih dobrin.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje naprav za energetsko rabo LBM so bili ugotovljeni pomembni 
kumulativni vplivi na okolje v zvezi z vplivi na trajnostno rabo LBM zaradi sočasnih potreb po rabi 
lesa pri izvajanju lesno predelovalne dejavnosti. 
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8.2.8.1 Opis vplivov ogrevalnih sistemov na lesno biomaso in rabe lesne 
biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na naravne vire 

Vplivi rabe LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na trajnostno 
rabo gozdne biomase so ocenjeni glede na doseganje naslednjih ciljev trajnostne rabe gozdne biomase: 
 

- izkoriščanje gozdne biomase za proizvodnjo izdelkov in energetsko predelavo mora biti v 
skladu s cilji Akcijskega načrta EU za gozdove (COM(2006) 302 konč.), v katerem so določeni 
cilji v zvezi z izboljšanjem dolgoročne konkurenčnosti gozdarskega sektorja ter jačanjem 
trajnostne rabe izdelkov in storitev, povezanih z gozdom, ter ohranjanjem in ustreznim 
povečanjem biotske raznovrstnosti, skladiščenja ogljika, celovitosti, zdravja in odpornosti 
gozdnih ekosistemov na vseh geografskih ravneh; 

- uporaba gozdne biomase za pridobivanje energije, vključno z uporabo gozdne biomase za 
proizvodnjo pogonskih biogoriv in drugih tekočih biogoriv, mora biti v skladu s cilji iz 
Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov, 

- zaradi zahteve po zmanjšanju kumulativnih vplivov na trajnostno rabo gozdne biomaso mora 
biti raba LBM za energetske namene podrejena rabi gozdne biomase v lesno predelovalni 
industriji, pri čemer pa je treba usmeriti energetsko rabo LBM v izkoriščanje odpadne gozdne 
biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih 
proizvodov iz lesa in 

- uporaba gozdne biomase za energetske namene mora biti v skladu s cilji iz Akcijskega načrta o 
rabi obnovljivih virov energije za Slovenijo (izdelanim v skladu z Direktivo 2009/28/ES), ki 
za LBM opredeljujejo, da je njena neposredna energetska raba upravičena v malih kurilnih 
napravah za ogrevanje prostorov, v drugih (srednjih in velikih kurilnih napravah in napravah 
za SPTE) pa le, če energetska raba LBM izkazuje visok izkoristek soproiozvodnje toplote in 
elektrike (najmanj 65%, izračunanim v skladu z merili iz Direktive 2008/98/ES o ravnanju z 
odpadki).  

 
Naravni viri: 
ključni strateški poudarki v zvezi z rabo LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom 
 
Raba LBM za energetske namene ne sme povzročiti pritiskov na trajnostno rabo gozdne biomase. 
 
Raba LBM za energetske namene mora biti podrejena rabi gozdne mase v lesno predelovalni industriji ter usmerjena v 
izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih 
proizvodov iz lesa. 
 
Pri rabi LBM za proizvodnjo biogoriv morajo biti v zvezi s trajnostno rabo gozdne biomase upoštevana merila iz 
Direktive 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov. 
  
 

8.2.8.2 Opis vplivov ogrevalnih sistemov na lesno biomaso in rabe lesne 
biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na zrak  

Vplivi energetske rabe LBM na zrak so praviloma zaradi emisije celotnega prahu večji od vplivov na 
zrak zaradi rabe tekočih ali plinastih goriv v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom. Energetska raba LBM je z vidikov vplivov na zrak sprejemljiva, če koncentracija 
celotnega prahu v dimnih plinih za nove kurilne naprave v prvem desetletju izvajanja NEP ne presega 
naslednjih vrednosti: 
 

- 90 mg/m3 za male kurilne naprave, vgrajene do leta 2017, 
- 20 mg/m3 za male kurilne naprave, vgrajene po letu 2017, 
- 50 mg/m3 za srednje kurilne naprave, vgrajene do leta 2017, 
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- 30 mg/m3 za srednje kurilne naprave, vgrajene po letu 2017 in 
- 30 mg/m3 za velike kurilne naprave med 50 in 100 MWt in 20 mg/m3 za velike kurilne 

naprave nad 100 MWt, vgrajene po uveljavitvi nove Direktive o emisiji onesnaževal iz 
industrijskih virov onesnaževanja (nova IPPC Direktiva) (predvidoma leta 2012)18. 

 
Energetska raba LBM je ukrep podprograma obnovljivi viri energije odnosno podprograma 
proizvodnja električne energije je glede vidika vplivov na zrak ocenjena za sprejemljivo proizvodnjo 
toplote in električne energije, če v povprečju emisija celotnega prahu iz kurilnih naprav ne bo presegla 
navedenih mejnih vrednosti, ki so že predpisane za nameščanje kurilne naprave novih tehnik. Čeprav 
so emisije celotnega prahu zaradi energetske rabe LBM večje od emisije celotnega prahu zaradi 
energetske rabe tekočih in plinastih fosilnih goriv, je energetska raba LBM upravičena zaradi koristi 
take rabe pri izboljšanju okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Zrak: 
ključni strateški poudarki v zvezi z rabo LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom 
 
Energetska raba LBM je sprejemljiva z vidika vplivov na zrak, če se rabi v tehnološko novih kurilnih napravah z nizko 
emisijo celotnega prahu. 
 
Delež letne emisije celotnega prahu iz kurilnih naprav na LBM ne sme ogroziti nacionalnih zgornjih mej  emisije za PM10 
oziroma PM2,5, ki bodo predvideno določene za vsako članico EU posebej v skladu z določbami obnovljene NEC 
Direktive.  
 
 

8.2.8.3 Opis vplivov ogrevalnih sistemov na lesno biomaso in rabe lesne 
biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na podnebne 
dejavnike 

Energetska raba LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom ključno 
prispeva k blažitvi klimatskih sprememb, čeprav je treba upoštevati emisijo toplogrednih plinov v 
celotni življenjski dobi ogrevalnega sistema ali naprave za SPTE, to je od proizvodnje teh naprav 
oziroma opreme, gradnje, priprave goriva, vzdrževanja in razgradnje.  
 
V skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju uporabe energije iz obnovljivih virov je edina 
ustrezna metoda za oceno učinkovitosti bio-energije na podnebne dejavnike v primerjavi s fosilnimi 
alternativami izračun emisije TGP v celotni življenjski dobi obnovljivega vira energije. Emisija TGP 
bioloških obnovljivih virov energije pa se razlikuje glede na vrsto surovine, spremembe zaloge ogljika 
zaradi spremembe rabe tal, prevoz, predelavo surovin ter tehnologije za konverzijo biološkega 
obnovljivega vira energije v toploto ali električno energijo. 
 
Metoda izračuna emisije TGP v življenjski dobi biološkega obnovljivega vira energije (metoda LCA), 
ki jo določa Direktiva 2009/28/ES, sledi energetski verigi od vira do končne rabe energije. V primeru 
trdne biomase za proizvodnjo električne energije in toplote se za končno energijo šteje proizveden 
elektrika oziroma uporabljena toplota. Za oceno uspešnosti vpliva na podnebne dejavnike zaradi 
energetske rabe LBM je treba metodologijo izračuna emisije TGP podaljšati, tako da je v izračun 
vključena tudi pretvorba LBM v električno energijo oziroma koristno toploto. 
 
Na podlagi Poročila Komisije o uporabi metode izračuna emisije TGP v življenjski dobi biološkega 
obnovljivega vira energije (metoda LCA)19 je za proizvodnjo goriva iz LBM v kontinentalnem delu 

                                                 
 
18 Predlog Direktive o emisiji iz industrijskih virov onesnaževanja (IPPC - integrated pollution prevention and control) 
[COM(2007) 843 final]. 



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 141

Evrope tipična vrednost emisije TGP okoli 2 g CO2 ekv/MJ oziroma 8 g CO2 ekv/kWh. K tej 
vrednosti je treba prišteti emisijo TGP naprave za pretvorbo goriva iz LBM v električno energijo 
oziroma v toploto ter seštevek emisije TGP od priprave goriva do pretvorbe v končno energijo deliti 
z energetskim izkoristkom pretvorbe goriva iz LBM v končno energijo, ki je pri SPTE okoli 60 % (pri 
proizvodnji električne energije je izkoristek pretvorbe okoli 25% in pri proizvodnji toplote okoli 85%). 
 
Ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije iz LBM se oceni na podlagi naslednjega 
izračuna: 
 

( ) pretvorbapretvorbagorivoLBM eeA η/+=  

kjer je: 
ALBM       ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije iz LBM 
egorivo       emisija TGP v življenjski dobi priprave goriva iz LBM 
epretvorba    emisija TGP v življenjski dobi naprave za pretvorbo LBM v končno energijo 
η pretvorba  energetski izkoristek pretvorbe goriva iz LBM v končno energijo 
 
Ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije v ogrevalnih sistemih na LBM in v SPTE na 
LBM je razviden iz diagramov na spodnjih slikah. Za slovenske razmere je prevzeto, da je ogljični 
odtis proizvodnje toplote v ogrevalnih sistemih na LBM okoli 50 g CO2 ekv/kWht  in za proizvedeno 
električno energijo v SPTE na LBM z visokim izkoristkom okoli 100 g CO2 ekv/kWhe. 
 
Primerjava ogljičnih odtisov proizvodnje električne energije v SPTE na LBM pokaže, da ima 
energetska raba LBM enega od največjih ogljičnih odtisov, če medsebojno primerjamo ogljične odtise 
proizvodnje električne energije v SPTE na obnovljive vire energije, kar je razvidno iz spodnjih slik20. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                
 
19 REPORT FROM THE COMMISSION TO THE COUNCIL AND THE EUROPEAN PARLIAMENT on 
sustainability requirements for the use of solid and gaseous biomass sources in electricity, heating and cooling - SEC(2010) 
65 final. 
20 COMPARISON OF ENERGY SYSTEMS USING LIFE CYCLE ASSESSMENT; A Special Report of the World 
Energy Council, July 2004. 
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(pomen izrazov: ex= eksergija ali razpoložljiva energija iz SPTE) 

 
Slika 24: Ogljični odtis proizvodnje električne energije v SPTE 
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Slika 25: Ogljični odtisi proizvodnje toplote glede na vir energije 

 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi z rabo LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom 
 
Energetska raba LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom prispeva k večji rabi 
obnovljivih virov energije. 
 
Energetska raba LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom je pomemben del Akcijskega 
načrta za rabo obnovljivih virov energije (AN OVE), sprejetega z namenom, da se zmanjša emisija toplogrednih plinov in 
s tem omilijo posledice podnebnih sprememb. 
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8.2.8.4 Opis vplivov ogrevalnih sistemov na lesno biomaso in rabe lesne 
biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na krajino 

Izkoriščanje lesne biomase gozdov lahko vpliva na značilnosti gozdne krajine, če izkoriščanje lesne 
biomase iz gozdov ni vzdržno. Predpostavljamo, da bo raba gozdne biomase tudi v bodoče usklajena 
s stanjem lesnih zalog in s prirastkom lesne zaloge v gozdu in tako ne bo imela škodljivih vplivov na 
stanje gozda in njegove ekološke funkcije in posledično na značilnosti gozdne krajine.  
 
Ocenjeno je, da morebitna uporaba biomase pridobljene s čiščenjem površin v okviru ponovnega 
vzpostavljanja oz. vzdrževanja kulturne krajine na zaraščajočih površinah  v ogrevalnih sistemih na 
lesno biomaso in  v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom ni realna oz. racionalna. Možna pa bi 
bila uporaba te biomase v okviru podprograma tekoča goriva (glej v poglavje 8.9). 
 
Izkoriščanje biomase lahko povzroči uvajanje novih kmetijskih kultur v kmetijski krajini. Lahko pride 
do opuščanja tradicionalnih kmetijskih kultur in spremembe njivskega vzorca (npr. zložbe zemljišč za 
potrebe racionalnejše pridelave), kar posledično lahko vpliva na značilnosti krajine. 
 
Krajina: 
ključni strateški poudarki v zvezi z rabo LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom 
 
Predpostavljati je moč, da bo raba gozdne biomase usklajena s stanjem lesnih zalog in s prirastkom lesne zaloge v gozdu 
in tako ne bo imela škodljivih vplivov na stanje gozda in posledično na značilnosti gozdne krajine.  
 
Pri morebitnem uvajanju kmetijskih kultur za potrebe izkoriščanja biomase in vzporednih spremembah kmetijske 
pridelave je treba upoštevati tudi načela celovitega urejanja kulturne krajine. 
 
 

8.2.8.5 Opis vplivov ogrevalnih sistemov na lesno biomaso in rabe lesne 
biomase v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na materialne 
dobrine 

Možnost pomembnejšega vpliva na materialne dobrine lahko nastane zaradi omejitev trajnostne rabe 
gozdne biomase, če energetska raba LBM pomeni oviro za rabo gozdne biomase v lesno predelovalni 
industriji.   
 
Raba LBM za energetske namene mora biti podrejena rabi gozdne biomase v lesno predelovalni 
industriji, spodbude za rabo LBM za energetske namene pa ne smejo povzročiti ekonomsko 
neupravičenih ovir  lesno predelovalni industriji pri dostopanju do gozdne mase. Z namenom, da se 
zmanjšajo ali preprečijo vplivi energetske rabe LBM na dobrino, ki jih gozdna biomasa zagotavlja 
lesno predelovalni industriji, je treba energetsko rabo LBM usmeriti v izkoriščanje odpadne gozdne 
biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih 
proizvodov iz lesa.    
 
Materialne dobrine: 
ključni strateški poudarki v zvezi z rabo LBM v ogrevalnih sistemih in v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom 
 
 
Opredeliti je treba konflikte med energetsko rabo LBM in rabo gozdne biomase v lesno predelovalni industriji. 
 
Energetsko rabo LBM je treba usmeriti v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v 
rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa.    
 
 



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 145

 

8.2.9 Podprogram proizvodnje električne energije iz odlagališčnega plina, 
drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav 

8.2.9.1 Opis vplivov proizvodnje električne energije iz odlagališčnega plina, 
drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav na zrak 

 
Naprave za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz 
bioloških čistilnih naprav obremenjujejo okolje z izpusti snovi v zrak, ki povzročajo neprijetne 
vonjave, ki so predvsem motnja za dobro počutje ljudi. Značilni pretoki vonja iz teh naprav so od 
1500 do 6000 EV/h  (EV je enota vonja), če naprave niso zatesnjene oziroma zajem bioplina ni 
popoln. Šteje se, da povprečna naprava za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, 
drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav ne povzroča preseganja mejne vrednosti, 
določene za vonjave na območjih urbane poselitve (od 1 do 3 EV), na razdalji 350 m ali več.  
 
Zrak: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in 
bioplina iz bioloških čistilnih naprav 
 
Proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav je sestavni 
del Akcijskega načrta za rabo obnovljivih virov energije (AN OVE), sprejetega z namenom, da se zmanjša emisija 
toplogrednih plinov in s tem omilijo posledice podnebnih sprememb. 
 
 

8.2.9.2 Opis vplivov proizvodnje električne energije iz odlagališčnega plina, 
drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav na podnebne 
dejavnike 

Proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških 
čistilnih naprav prispeva k blaženju podnebnih sprememb, vendar je prispevek k temu blaženju 
relativno omejen zaradi omejenih količin biorazgradljivih snovi, ki so na voljo za proizvodnjo 
bioplina. Tudi raba odlagališčnega plina je izvedljiva le pri starih odlagališčih, ki so obratovala pred več 
kot petimi leti. Na odlagališča odpadkov je namreč v skladu z Direktivo 1999/31/ES odlaganje 
biorazgradljivih snovi omejeno tako, da se bo biorazgradljivih snovi lahko odlagalo v letu 2020 manj 
kot 35 % od količine, ki se je odlagala v letu 1995. 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi s proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in 
bioplina iz bioloških čistilnih naprav 
 
Upoštevati je treba najmanjšo razdaljo med napravami za tako proizvodnjo in stanovanjskimi objekti, ki zagotavlja, da se 
vonjave dovolj razredčijo zaradi disperzije snovi, ki povzročajo neprijetne vonjave, v zunanjem zraku. 
 
 
 

8.3 Podprogram lokalna oskrba z energijo 

Podprogram lokalna oskrba z energijo vključuje naslednje ukrepe daljinskega ogrevanja: 
 

- priključevanje odjemalcev, 
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- širitev omrežij daljinskega ogrevanja, 
- učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja, 
- izgradnja sistemov daljinskega hlajenja, 
- izgradnja sistemov DO:  

- mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno toplotno močjo 500 kWt,  
- večji sistemi  povprečne velikosti 4 MWt, 

- izkoriščanje odpadkov v energetske namene (ukrepi so vključeni v operativne programe 
ravnanja z odpadki). 

 
Vplivi na okolje podprograma lokalna oskrba z energijo štejejo z vidika vplivov na naravne vire, vode, 
naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine za  nepomembne, če so sistemi 
daljinskega ogrevanja del komunalne opremljenosti poseljenih območij in namenjeni ogrevanju 
oziroma hlajenju prostorov v stavbah.  
 
Predpostavka ocenjevanja vplivov na okolje v tem Okoljskem poročilu je, da bodo sistemi daljinskega 
ogrevanja nameščeni v urbaniziranem okolju poseljenih območij tako, da so vplivi na okolje z vidika 
naravnih virov, voda, narave, kulturne dediščine, zdravja, krajine in materialnih dobrin nepomembni.  
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma lokalna oskrba z energijo so vplivi z vidika zraka in 
podnebnih dejavnikov.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma lokalna oskrba z energijo ni bilo ugotovljenih 
pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 

8.3.1 Opis vplivov podprograma lokalna oskrba z energijo na zrak  

Vplivi podprograma lokalna oskrba z energijo na okolje so z vidika vplivov na zrak praviloma zaradi 
manjše specifične emisije onesnaževal, preračunane na koristno uporabljeno toploto za ogrevanje, 
manjši kot so celotni vplivi na okolje kurilnih naprav, namenjenih individualnemu ogrevanju 
posameznih stavb. 
 
Zrak: 
ključni strateški poudarki podprograma lokalna oskrba z energijo 
 
Onesnaževanje zraka pri daljinskem ogrevanju je manjše od onesnaževanja zraka, ki ga v celoti povzroča emisija 
onesnaževal iz kurišč pri individualnem ogrevanju posameznih stavb.  
 
 

8.3.2 Opis vplivov programa lokalna oskrba z energijo na podnebne dejavnike 

Vzpostavitev novih sistemov daljinskega ogrevanja, ki se bo izvajala v okviru ukrepov podprograma 
lokalna oskrba z energijo, bo delno prispevala k blažitvi klimatskih sprememb, ker je tak način 
ogrevanja stavb energetsko učinkovitejši od ogrevanja stavb z individualno proizvodnjo toplote v 
manjših kurilnih napravah. 
 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki podprograma lokalna oskrba z energijo 
 
Daljinsko ogrevanje je zaradi večje energetske učinkovitosti pri ogrevanju stavb pomemben del ukrepov za zmanjšanje 
emisije toplogrednih plinov. 
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8.4 Podprogram soproizvodnja toplote in električne energije 

Podprogram soproizvodnja toplote in električne energije vključuje naslednje ukrepe nadomeščanja 
oziroma modernizacije obstoječih sistemov za oskrbo s toploto: 
 

- uvajanje SPTE na ZP v industriji:  165 MW do 2020 in 95  MW do 2030, 
- uvajanje SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja 20 MW do 2020 in 17 MW do 2030 

(brez TE-TOL), 
- uvajanje SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih: 28 MW do 2020 in 27 MW do 2030, 
- uvajanje SPTE na ZP v gospodinjstvih: 11 MW do 2020 in 27 MW do 2030. 

 
Ukrepi podprograma soproizvodnja toplote in električne energije združuje uvajanje različnih tehnik 
SPTE z visokim izkoristkom na ZP. 
 
Ukrepi podprograma soproizvodnja toplote in električne energije štejejo z vidika vplivov na naravne 
vire, vode, naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine za  nepomembne, če se 
uvajajo na obstoječih ali novih industrijskih lokacijah ali so del komunalne opremljenosti poseljenih 
območij, kjer so namenjeni ogrevanju stavb.  
 
Predpostavka ocenjevanja vplivov na okolje v tem Okoljskem poročilu je, da bodo objekti za izvajanje 
ukrepov podprograma soproizvodnja toplote in električne energije nameščeni na območjih, 
namenjenih industrijski proizvodnji, ali v urbaniziranem okolju poseljenih območij tako, da so vplivi 
na okolje z vidika naravnih virov, voda, narave, kulturne dediščine, zdravja, krajine in materialnih 
dobrin nepomembni.  
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma soproizvodnja toplote in električne energije so vplivi z 
vidika zraka in podnebnih dejavnikov.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma soproizvodnja toplote in električne energije ni bilo 
ugotovljenih pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 

8.4.1 Opis vplivov podprograma soproizvodnje toplote in električne energije 
na zrak  

Vplivi podprograma soproizvodnje toplote in električne energije na okolje so z vidika vplivov na zrak 
praviloma zaradi manjše specifične emisije onesnaževal, preračunane na koristno uporabljeno toploto 
in električno energijo, manjši kot so celotni vplivi na okolje zaradi emisije onesnaževal iz naprav, v 
katerih se enaka količine toplote in električne energije proizvede ločeno.  
 
Ukrepi podprograma soproizvodnje toplote in električne energije temeljijo na energetski rabi ZP, kar 
z vidika vplivov na zrak pomeni dodatno prednost pred drugimi načini pridobivanja toplote in 
električne energije na fosilna goriva. Pomemben vpliv na obremenjenost zunanjega zraka pri ukrepih 
tega podprograma nastaja le zaradi emisije dušikovih oksidov. 
 
Zrak: 
ključni strateški poudarki podprograma soproizvodnje toplote in električne energije 
 
Onesnaževanje zraka pri SPTE na ZP je manjše od onesnaževanja zraka, ki ga v celoti povzroča emisija onesnaževal iz 
kurišč pri ločeni proizvodnji toplote in električne energije na ZP. SPTE na ZP bistveno manj onesnažuje zunanji zrak kot 
SPTE na druga fosilna goriva.  
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8.4.2 Opis vplivov podprograma soproizvodnje toplote in električne energije 
na podnebne dejavnike 

Vzpostavitev novih naprav za SPTE, ki se bo izvajala v okviru ukrepov podprograma soproizvodnje 
toplote in električne energije, bo delno prispevala k blažitvi klimatskih sprememb, ker je tak način 
proizvodnje toplote in električne energije energetsko učinkovitejši od ločene proizvodnje toplote in 
električne energije. 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki podprograma soproizvodnja toplote in električne energije 
 
Soproizvodnja toplote in električne energije na ZP je zaradi večje enegetske učinkovitosti rabe energentov pri proizvodnji 
toplote in električne energije pomemben del ukrepov za zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. 
 
 

8.5 Podprogram proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 

Podprogram proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv vključuje naslednje ukrepe proizvodnje 
elektrike iz fosilnih goriv: 
 

- gradnja in obratovanje TEŠ6, 549 MW, l. 2014, 
- TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene:  

- (opcija 290 MW, plinsko parna elektrarna, l. 2015,  
- opcija 130-190 MW terciarne rezerve idr.), 

- gradnja in obratovanje TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW do l. 2018, 
- TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 MW, plinska turbina, 2015), 
- gradnja in obratovanje PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 MW, od 2020 do 2030 

(obstoječe industrijske in energetske lokacije). 
 
Ukrepi podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv štejejo z vidika vplivov na 
naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine za  nepomembne, če se uvajajo na 
obstoječih industrijskih lokacijah.  
 
Predpostavka ocenjevanja vplivov na okolje v tem Okoljskem poročilu je, da bodo objekti za izvajanje 
ukrepov podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv nameščeni na območjih, 
namenjenih obstoječi industrijski proizvodnji tako, da so vplivi na okolje z vidika narave, kulturne 
dediščine, zdravja, krajine in materialnih dobrin nepomembni.  
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv so vplivi z 
vidika naravnih virov, zraka, voda in podnebnih dejavnikov.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv so 
ugotovljeni pomembni kumulativni vplivi na okolje, in sicer: 
 

- pri odlaganju pepela in ostankov čiščenja odpadnih plinov na lokalnem nivoju v zvezi z vplivi 
na naravne vire, 

- pri vplivih emisije onesnaževal v zrak tako na lokalnem, regionalnem in državnem nivoju 
upravljanja s kakovostjo zunanjega zraka, 

- pri vplivih emisije onesnaževal z odvajanjem odpadne vode v površinske vode in 
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- pri vplivih emisije toplogrednih plinov v zvezi z doseganjem državnih okoljskih ciljev 
zmanjševanja vplivov na podnebne dejavnike.  

 
Kumulativni vplivi na okolje podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv so 
pomembni zaradi prevladujočega prispevka tega podprograma h kumulativnim učinkom na vseh 
področjih obremenjevanja okolja (naravni viri – odlaganje odpadkov, zrak, voda in podnebnih 
dejavniki).  
 

8.5.1 Opis vplivov podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih 
goriv na naravne vire  

Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami 
 
V podprogramu proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv je predvidena nadaljnja raba rjavega 
premoga na premogonosnem območju Velenjska kadunja. Rabo tega premoga v energetske namene 
podrobneje opredeljuje Državni program gospodarjenja z mineralnimi surovinami (DPMS), ki je 
državni načrt gospodarjenja z mineralnimi surovinami v Sloveniji. V tem načrtu so upoštevane 
posebnosti in razširjenosti posameznih mineralnih surovin v posameznih območjih in potreb trga po 
njihovem gospodarskem izkoriščanju. DPMS opredeljuje strateške razvojne usmeritve, ki jih bodo 
upoštevali (operativni) načrti gospodarjenja s posameznimi mineralnimi surovinami. 
 
Osnovni cilj DPMS je gospodarjenje z mineralnimi surovinami, ki vodi k zagotavljanju mineralnih 
surovin ter ohranjanju dostopnosti naravnih virov prihodnji generaciji po načelih trajnostnega razvoja. 
DPMS izhaja iz temeljnega načela trajnostnega razvoja pri gospodarjenju z mineralnimi surovinami, ki 
združuje uravnoteženost med gospodarskimi, okoljevarstvenimi in družbenimi vidiki. V DPMS so 
opredeljeni tudi okoljevarstveni vidiki pridobivanja mineralnih surovin na način, da pridobivanje 
mineralnih surovin ne povzroča nesprejemljive škode okolju glede vseh vidikov vplivov na okolje. 
 
V DPMS so opredeljena izhodišča, cilji, načini in pogoji izvajanja ter predvideni tudi nujni ukrepi za 
izpolnjevanje teh ciljev programa. Raba fosilnih goriv, opredeljena v podprogramu proizvodnje 
električne energije iz fosilnih goriv mora upoštevati izhodišča, cilje, načine in pogoje, ki so za 
izkoriščanje premoga na premogonosnem območju Velenjska kadunja opredeljena v DPMS. 
 
Ravnanje z rudarskimi odpadki 
 
Posebna pozornost pri izkoriščanju premoga na premogonosnem območju Velenjska kadunja mora 
biti dana ravnanju z rudarskimi odpadki, ki nastajajo pri tem izkoriščanju. To področje ureja Direktiva  
2006/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta o ravnanju z odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti.  
 
V skladu z Direktivo 2006/21/ES mora upravljavec rudarskih dejavnosti izvajati nadzor nad 
spremljanjem in upravljanjem objektov za ravnanje z rudarskimi odpadki, da se prepreči 
onesnaževanje voda in tal ter prepoznajo morebitni škodljivi učinki, ki bi jih njihovi objekti za 
ravnanje z odpadki lahko imeli na okolje ali zdravje ljudi. Za čim večje zmanjšanje onesnaževanja 
vode mora odlaganje odpadkov v sprejemno vodno telo potekati v skladu z Direktivo 2000/60/ES.  
 
Upravljavci objektov za ravnanje z rudarskimi odpadki morajo položiti tudi finančno ali podobno 
garancijo, s čimer zagotovijo, da bodo izpolnjene vse obveznosti, ki izhajajo iz dovoljenja, vključno s 
tistimi, ki se nanašajo na zaprtje in upravljanje objekta za ravnanje z odpadki po zaprtju. Finančna 
garancija bi morala zadostovati za kritje stroškov sanacije objekta zemljišča, na katerega vpliva objekt 
za ravnanje z odpadki, kar vključuje sam objekt za ravnanje z rudarskimi odpadki. 
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Ravnanje z odpadki zgorevanja fosilnih goriv 
 
Ravnanje s pepelom, vključno z ostanki čiščenja odpadnih plinov, ki nastaja pri energetski rabi fosilnih 
trdnih goriv, zahteva izvajanje ukrepov preprečevanja nadaljnje degradacije tal in sanacije že 
degradiranih tal na območju odlaganja ostankov energetske rabe trdnih fosilnih goriv. Odlaganje 
pepela je z vidika vplivov na naravne vire sprejemljivo, če so upoštevana izhodišča, cilji in pogoji ter 
način odlaganja iz Operativnega programa odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin 
odloženih biorazgradljivih odpadkov.    
  
Naravni viri: 
ključni strateški poudarki podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 
 
Raba fosilnih goriv, opredeljena v podprogramu proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv mora upoštevati 
izhodišča, cilje, načine in pogoje, ki so za izkoriščanje premoga na premogonosnem območju Velenjska kadunja 
opredeljena v DPMS. 
 
V skladu z Direktivo 2006/21/ES mora upravljavec rudarskih dejavnosti izvajati nadzor nad spremljanjem in upravljanje 
rudarskih odpadkov, da se prepreči onesnaževanje voda in tal ter prepoznajo morebitni škodljivi učinki, ki bi jih rudarski 
odpadki lahko imeli na okolje in zdravje ljudi in njihove materialne dobrine. 
 
Pri odlaganju pepela je treba upoštevati izhodišča, cilje in pogoje ter načine odlaganja iz Operativnega programa 
odstranjevanja odpadkov s ciljem zmanjšanja količin odloženih biorazgradljivih odpadkov.    
 
 

8.5.2 Opis vplivov podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih 
goriv na zrak  

Onesnaženost zraka, ki jo povzroča emisija onesnaževal iz termoelektrarn in termoelektrarn-toplarn 
na fosilna goriva ima lahko številne vplive: škode za zdravje ljudi, zakisovanje, evtrofikacija, škode na 
drugih ekosistemih, kot so gozdovi, in poškodbe materialov, zgradb in kulturne dediščine.  
 
Onesnaženost zraka je predvsem pomemben javnozdravstveni problem. Onesnaženost zraka iz teh 
virov onesnaževanja je soodgovorna za znatno zmanjšanje povprečne pričakovane življenjske dobe, 
za velik nivo prezgodnjih smrti in dodatnih sprejemov v bolnišnico, povečano uporabo zdravil in 
milijone dni na leto, ko so na območjih večje onesnaženosti omejene dejavnosti.  
 
Največjo skrb za zdravje ljudi povzročajo ozon in delci v zraku. 
 
Dejansko obstaja veliko virov onesnaževanja zraka, vendar so največji prispevki zaradi prometa, 
proizvodnje električne energije, industrije, kmetijstva in ogrevanja prostorov. Vsi ti sektorji izpuščajo 
različna onesnaževala, za izpuste v energetiki pa so najpomembnejši izpusti žveplovega dioksida, 
dušikovih oksidov in delcev.  
 
Delce v zraku v velikostnem območju PM10-PM2.5 sestavljajo primarni delci, ki se izpuščajo 
neposredno v ozračje iz procesa zgorevanja v kurilnih napravah energetskih objektov,  in sekundarni 
delci, ki nastajajo s pomočjo kemičnih reakcij v atmosferi iz plinastih onesnaževal, kot so žveplov 
dioksid (SO2), dušikovih oksidi (NOx) in amoniaka (NH3). Celotna atmosferska obremenitev zaradi 
aerosolnih delcev v zraku je odvisna od skupne emisije primarnih delcev ter prispevka sekundarnih 
delcev. 
 
Ozon se pojavlja v stratosferi in troposferi, vendar so za ekosisteme in zdravje ljudi škodljive 
koncentracije prizemnega ozona (trosfera). Prizemni ozon nastaja iz zapletenih kemičnih reakcij med 
hlapnimi organskimi spojinami (VOC) in NOx v prisotnosti sončne svetlobe. Za emisijo VOC 
proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv ni pomembna, ker ti nastajajo iz različnih virov, kot so 
bencinski servisi in emisije iz avtomobilov ter z uporabo topila v barvah in lakih. 
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Čeprav se vplive onesnaževal v zunanjem zraku ocenjuje glede na pet pomembnih vidikov, in sicer 
dva vpliva sta na zdravje (zaradi delcev in ozona) in trije vplivi na ekosisteme (zaradi ozona, 
evtrofičnosti in zakisovanja)21, je glede na pomembnost vpliva ocenjevanje podprograma proizvodnje 
električne energije iz fosilnih goriv izvedeno za tri onesnaževala glede petih vidikov vplivanja, kar je 
prikazano na spodnji tabeli (rumeno ozadje). 
 
Tabela 11: Ocenjevanje emisije onesnaževal iz proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv z vidika 
vplivov na zrak 
Emisija / vplivi primarni 

PM 
SO2 NOx VOC NH3 

Vplivi na zdravje      
delci  � (22 %) � (19 %) � (13 %)  � (46 %) 
prizemni ozon   � �  
Vplivi na ekosisteme      
prizemni ozon   � �  
Eutrofičnost  � (27 %) � (24 %)  � (49 %) 
Zakisovanje   � (37 %)  � (63 %) 
 
Povprečni deleži prispevka onesnaževala k posameznemu vplivu v EU so prikazani v odstotkih. 
 
Kljub gospodarski rasti je načrtovano zmanjšanje emisije večine onesnaževal zraka. Napovedi za 
emisije v EU-25 so po osnovnem scenariju iz Tematske strategije o onesnaževanju zraka (2005) 
naslednje: 
 

- zmanjšanje emisije žveplovega dioksida (SO2) (68 % do leta 2020 v primerjavi z letom 2000) 
kot posledica zmanjšanja porabe premoga in dosledno izvajanje Direktive o velikih kurilnih 
naprav, 

- zmanjšanje emisije dušikovih oksidov (NOx) predvidoma za 49 % v obdobju 2000-2020 zaradi 
upada tradicionalnih emisij (npr. iz cestnega prometa), tako da bo v bodoče bolj pomembni 
prispevki iz drugih sektorjih, kot so ogrevanje prostorov, zgorevanje v kurilnih napravah in 
industrijskih pečeh, pomorski promet in necestni promet, 

- zmanjšanje emisije NMVOC za 45 % v obdobju 2000-2020, pri čemer je največje znižanje iz 
mobilnih virov in uporabe topil in barv, 

- emisija amoniaka (NH3) se predvidoma ne bo spremenila, 
- emisija primarnih delcev PM10 se bo v EU predvidoma zmanjšala za 39 % v obdobju 2000-

2020. Znižanja so predvidena predvsem v sektorjih električne energije in prometa. Emisija fine 
frakcije delcev (PM2.5) pa naj bi se zmanjšala za okoli 45 %, kar bo v največji meri posledica 
izvajanja strožjih emisijskih standardov za cestna vozila. 

 
Predvideno zmanjšanje emisije iz proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv v EU25 je glede na 
posamezna onesnaževala razvidno iz naslednje tabele. 
 
Tabela 12:Emisije iz energetskega sektorja v EU25 

 SO2 NOx NMVOC NH3 PM2,5 
2000 2020 2000 2020 2000 2020 2000 2020 2000 2020 

Proizvodnja 
elektrike 

57,4 21,6 17,8 13,6 0,9 1,3 0,4 0,6 8,5 5,7 

 
 

                                                 
 
21 Ocena vplivov Tematske strategije o onesnaževanju zraka in Direktive o »kakovosti zunanjega zraka in čistejšem zraku 
za Evropo«; SEC (2005) 1133. 
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Ukrepi podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv so glede vpliva na okolje 
sprejemljivi, če emisije SO2, NOx in PM2,5 v obdobju 2000–2020 izkazujejo približno enak trend 
zmanjševanja, kot je to predvideno za sektor proizvodnje elektrike v EU25 v skladu s Tematsko 
strategijo o onesnaževanja zraka v EU. Ob izpolnjevanju tega pogoja so ukrepi podprograma 
proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv glede vidika vplivov na zrak ocenjeni kot sprejemljivi 
za okolje, ker pomenijo izboljšanje okoljskega stanja na področju onesnaženosti zunanjega zraka.   
 
Zrak: 
ključni strateški poudarki podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 
 
Onesnaževanje zraka z emisijami SO2, NOx in PM2,5 mora pri izvajanju ukrepov podprograma proizvodnja električne 
energije iz fosilnih goriv za obdobje 2000-2020 izkazovati enak trend zmanjševanja, kot je načrtovan za to obdobje za 
sektor proizvodnje elektrike v EU25. 
 
 

8.5.3 Opis vplivov podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih 
goriv na vode  

Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv pomembno obremenjuje vode zaradi odvajanja 
hladilne vode iz termoelektrarn. Tehnike rabe površinske vode za namene hlajenja, ki so sprejemljive 
z vidika vplivov na vode so v spodnji tabeli označene z rumenim ozadjem. Značilnost sprejemljivih 
tehnik rabe površinske vode za namene hlajenja energetskih objektov za proizvodnjo električne 
energije iz fosilnih goriv je v tem, da je voda sekundarni hladilni medij, ki se v hladilnem sistemu 
pretežno recirkulira. 
 
Tabela 13: Sprejemljive tehnike rabe površinske vode za namene hlajenja energetskih objektov za 
proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv 
Vrsta hladilnega sistema 
 

Hladilni medij Pretežna tehnika hlajenja 

Odprt pretočen sistem neposrednega hlajenja 
 

voda   prevod toplote/konvekcija 

Odprt pretočen sistem posrednega hlajenja 
 

voda  prevod toplote/konvekcija 

Odprt hladilni sistem z recikliranjem vode – 
neposredno hlajenje 

voda* 
zrak ** 

izparevanje***  

Odprt hladilni sistem z recikliranjem vode – 
posredno hlajenje 

voda* 
zrak ** 

izparevanje*** 

 
 
* voda je sekundarni hladilni medij in pretežno recirkulira, izparela voda odvaja toploto v zrak; 
** zrak je hladilni medij, s katerim se toplota odvaja v okolje; 
***izparevanje vode je glavni način hlajenja. Toplota se delno odvaja tudi s prevodom toplote 
oziroma konvekcijo, vendar to ni pretežni način hlajenja. 
 
Ukrepi podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv so glede vidika vplivov na vode 
ocenjeni kot sprejemljivi za okolje, če je zagotovljeno hlajenje energetskih objektov za proizvodnjo 
električne energije s hladilnimi sistemi, v katerih je voda sekundarni hladilni medij, ki pretežno 
recirkulira. 
 
Hlajenje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije s hladilnim sistemom, v katerem je 
voda glavni hladilni medij (odprt pretočen sistem neposrednega ali posrednega hlajenja) je dopustno v 
termoelektrarni na fosilna goriva, če termoelektrarna letno obratuje manj kot 800 ur. 
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Vode: 
ključni strateški poudarki podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 
 
Raba vode v hladilnih sistemih energetskih objektov za proizvodnjo električne energije s hladilnimi sistemi je lahko samo 
sekundarni hladilni medij, ki pretežno recirkulira, izparevanje vode pa je glavni način hlajenja. 
 
 

8.5.4 Opis vplivov podprograma proizvodnje električne energije iz fosilnih 
goriv na podnebne dejavnike 

Ukrepi podprograma proizvodnje električne energije morajo prispevati k blažitvi klimatskih 
sprememb najmanj v višini, ki je zaradi doseganja ciljev iz podnebno energetskega svežnja evropske 
zakonodaje načrtovana za emisijo toplogrednih plinov iz industrijskih in energetskih naprav, ki so 
vključene v evropsko trgovalno shemo emisijskih pravic toplogrednih plinov (do leta 2020 najmanj 
21% zmanjšanje emisije toplogrednih plinov). 
 
Ukrepi podprograma proizvodnje električne energije so glede vidika vplivov na podnebne dejavnike 
ocenjeni kot sprejemljivi za okolje, če se do leta 2020 emisija toplogrednih plinov iz proizvodnje 
električne energije iz fosilnih goriv zmanjša za najmanj 21 % glede na izhodiščno obdobje 2005-2006 
in je povprečna specifična emisija toplogrednih plinov v tem letu manjša od 0,8 kg CO2eq/kWh.  
  
V ocenjevanje vplivov z vidika podnebnih dejavnikov niso vključeni okoljski cilji Direktive 
2009/31/ES o geološkem shranjevanju ogljikovega dioksida. Zajemanje in geološko shranjevanje 
ogljikovega dioksida (CCS) se šteje za premostitveno tehnologijo, ki bo sicer prispevala k ublažitvi 
podnebnih sprememb, vendar ta tehnologija ne bi smela delovati kot spodbuda za še večji delež 
proizvodnje električne energije elektrarn na fosilna goriva. Morebitni razvoj in uporaba CCS v 
Sloveniji ne bi smela zmanjšati prizadevanja, da se izvaja v NEP načrtovane ukrepe varčevanja z 
energijo, obnovljive vire energije ter druge varne in trajne tehnologije z nizkimi emisijami ogljika, tako 
na področju raziskav kot tudi pri financiranju spodbud za uporabo tehnologij z nizkimi emisijami 
ogljika. 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki podprograma proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 
 
Ukrepi podprograma proizvodnje električne energije morajo prispevati do leta 2020 k blažitvi klimatskih sprememb 
najmanj v višini 21 % zmanjšanja emisije toplogrednih plinov glede na emisije iz tega sektorja energetike v izhodiščnem 
obdobju 2005. 
 
Morebitni razvoj in uporaba CCS v Sloveniji ne bi smela zmanjšati prizadevanja, da se izvaja v NEP načrtovane ukrepe 
varčevanja z energijo, rabe obnovljivih virov energije ter uvajanja drugih varnih in trajnih tehnologij z nizkimi emisijami 
ogljika. 
 

8.6 Podprogram prenos električne energije in podprogram omrežje za 
distribucijo električne energije 

Prenos električne energije  
 
Podprogram prenos električne energije vključuje naslednje objekte za prenos električne energije: 
 

- DV 2x400 kV Beričevo – Krško, do 2012, 
- DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (prehod iz 220 kV na 400 kV, vključitev TEŠ6), do 2014, 
- DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (povezava z Madžarsko), do 2016, 
- DV 2x400 kV Okroglo – Udine (povezava z Italijo), do 2018, 
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- vključitev ČHE na Dravi in daljnovodna povezava do RTP Maribor, 
- DV 2x400 kV Divača –Beričevo-Podlog-Cirkovce (prehod iz 220 kV na 400 kV in RTP 

Kleče), l. 2020, 
- RTP in stikališča,  
- vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV, [vzankanje] - novogradnje in 

rekonstrukcije,  skladno z razvojnimi načrti podjetij in 
- RTP 110/20 kV, RTP 110 kV – vrsta lokacij skladno z razvojnimi načrti podjetij. 

 
Večina DV je že v fazi gradnje ali pa je za njih CPVO v teku, za RTP in stikališča pa se šteje, da so 
njihov vpliv na okolje presoja v okviru CPVO tistih DV ali vodov, katerim tehnološko pripadajo.  
 
Za DV 2x400 kV Okroglo – Udine (povezava z Italijo) in pripadajoče RTP ter stikališča CPVO še ni 
bila izvedena in je predmet presoje na ravni NEP. Trasa je opredeljena v dveh koridorjih: 
 

- trasa G poteka od Okroglega pri Kranju, mimo Dolenje vasi v dolini Selške Sore, severno 
Blegoša, južno od Cerknega, vzdolž doline Idrijce, južno od Mosta na Soči, preko pobočij 
Kolovrata do priključka na italijansko omrežje južno od Livka; 

- trasa H poteka od Okroglega pri Kranju, mimo Bukovnice v dolini Selške Sore, južno Blegoša, 
južno od Cerknega, vzdolž doline Bače, južno od Tolmina, preko pobočij Kolovrata do 
priključka na italijansko omrežje južno od Livka. 

 
Predmet presoje na ravni NEP je DV 220 kV na odseku Cirkovce-Podlog. Trasa poteka v koridorju 
obstoječega daljnovoda, ki poteka od Cirkovcev preko doline Ložnice, severno od Poljčan,  južno od 
Loč, severno od Dramelj, južno od Vojnika do RTP Podlog. 
 
Ukrepi podprograma prenosa električne energije štejejo z vidika vplivov na naravne vire, zrak, vode in 
podnebne dejavnike za nepomembne.  
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma prenosa električne energije so vplivi z vidika narave, 
kulturne dediščine, zdravja, krajine in materialnih dobrin.  
 
Omrežje za distribucijo električne energije 
 
Podprogram omrežje za distribucijo električne energije vključuje naslednje distribucijske objekte: 
 

- visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV 
(novogradnje in rekonstrukcije,  skladno z razvojnimi načrti podjetij), 

- razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN, 
- ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV omrežja in povečanje zmogljivosti ter obnove RTP 

110 kV/SN do l. 2020:  
- 7.000 km novih SN vodov, 
- 5.600 km rekonstrukcije SN vodov, 
- 40 novih razdelilnih SN postaj, 
- 35 rekonstrukcij razdelilnih SN postaj, 
- 5.300 novih TP SN/0,4 kV, 
- 2.200 rekonstrukcij TP SN/0,4 kV, 
- 3.700 km novih NN vodov, 
- 8.300 km rekonstrukcij NN vodov. 
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Ukrepi podprograma omrežje za distribucijo električne energije štejejo z vidika vplivov na naravne 
vire, zrak, vode, podnebne dejavnike in materialne dobrine za nepomembne.  
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma omrežje za distribucijo električne energije so vplivi z vidika 
narave, kulturne dediščine, zdravja in krajine.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma prenosa električne energije in podprograma omrežje 
za distribucijo električne energije so bili ugotovljeni kumulativni in sinergijski vplivi na krajino. Ti 
vplive lahko nastanejo, ker se ti ukrepi pojavljajo preko celotnega območja države in v primeru 
velikega obsega novih objektov, velikega števila obstoječih objektov za prenos električne energije ter v 
primeru prostorskega sovpadanja z drugimi ukrepi iz NEP, predvsem ukrepi obnovljivih virov 
energije, lahko pomembno degradirajo splošno podobo krajin Slovenije.  
 

8.6.1 Opis vplivov podprograma prenosa električne energije in podprograma 
omrežje za distribucijo električne energije na naravo  

Postavitev RTP, daljnovoda ali kablovoda v naravovarstveno pomembno območje predstavlja 
degradacijo tega prostora in ima potencialen negativen vpliv na ptice. V primeru kabliranja 
električnega voda vpliva na ptice ni,  lahko pa ostanejo negativni vplivi na habitatne tipe, še posebej, 
če poteka trasa čez strnjen gozdni sestoj, mokrišče ali pomembno rastišče rastlinske vrste. 
 
V primeru umestitve daljnovoda na območje Natura 2000 je lahko vpliv na kvalifikacijske vrste in HT 
negativen zaradi fragmentacije habitatov in s tem vplivov na povezanost in celovitost populacij, trajne 
izgube površin habitatov in tudi specifično glede na posamezno skupino kvalifikacijskih vrst.   
 
Med gradnjo so na območju gradbišča uničene rastlinske vrste in deli njihovih rastišč. Na stojiščih 
stebrov so vplivi trajni. Vpliv na prostoživeče živali se izraža predvsem kot motnja vsakodnevnega 
ritma živali in obredov kot so parjenje, razmnoževanje, kotenje, prehranjevanje in podobno. Gradnja 
vznemirja prostoživeče živali s poudarkom na sesalcih in ptičih. V primeru poseganja v gozdni prostor 
je vpliv med gradnjo večji, zaradi spremenjene lokalne klime in habitatov je lahko motena celotna 
živalska združba na vplivnem območju. 
 
Trajni vpliv v času obratovanja predstavljajo stebri in varovalni koridor daljnovoda. Vpliv je bolj 
obsežen, če poteka koridorja skozi gozd. V času vzdrževalnih del se na tem predelu izvaja košnja, 
posek lesne vegetacije in podobno.   
 
Daljnovod predstavlja trajno smrtonosno oviro za ptice in fragmentira njihov habitat. Še posebej je 
potrebno izpostaviti preletne koridorje ob vodotokih, prezimovalna območja ob vodi, območja 
preletov velikih ptic, umeščanje daljnovoda čez gozdno območje in podobno. Z vidika obratovanja 
daljnovodov so kritična predvsem SPA in IBA območja, s poudarkom na območjih, kjer 
koncentrirano prezimujejo večje skupine ptic.  
 
Po podatkih iz Zimskega ornitološkega atlasa in po podatkih zimskega štetja vodnih ptic v obdobju 
od leta 1997 do leta 1999, so območja večjega koncentriranja ptic sledeča (v oklepajih je pri vseh 
navedenih lokacijah podano največje število ptic posameznih vrst opaženih v enem dnevu); podatki so 
povzeti po Štumberger (1997, 1998, 1999): 
 
- Ob reki Muri: okolica Veržeja (112), Ledavskega jezera (1402), med Srednjo Bistrico in Orlovščkom 
(2247), gramoznici Bakovci (550) in Dokležovje (254). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas 
platyrhinchos) in kormorani (Phalacrocorax carbo), v posameznih letih tudi njivske gosi (Anser fabalis). 
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- Ob reki Dravi: Ptujsko jezero (13.224), Ormoško jezero (5634), akumulacija Melje (1568), ob stari 
strugi med Markovci in Ormožem (1654). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos), 
kreheljci (Anas crecca), sivke (Aythya ferina) in kormorani (Phalacrocorax carbo), v manjšem številu tudi 
labodi grbci (Cignus olor), čopaste črnice (Aythia fuligula), zvonci (Bucephala clangula), rečni galebi (Larus 
ridibundus), mali in veliki žagarji (Mergus albellus, M. merganser) in druge. 
 
- Ob reki Savinji: okolica Celja (1227), jezeri pri Velenju in Šoštanju (skupaj prek 1000 osebkov), 
Slivniško jezero (333). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos), kormorani 
(Phalacrocorax carbo) in liske (Fulica atra). 
 
- Ob spodnji Savi: HE Vrhovo (1295), na Krki med Sotesko in Čatežem (1900). V velikem številu 
prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) in kormorani (Phalacrocorax carbo). 
 
- Ob zgornji Savi: na Zbiljskem jezeru (1451), Trbojskem jezeru (534), na Ljubljanici do izliva v Savo 
(1114). V velikem številu prezimujejo mali ponirki (Tachybaptus ruficollis), mlakarice (Anas platyrhinchos), 
liske (Fulica atra), kormorani (Phalacrocorax carbo) in žvižgavke (Anas penelope).  
 
- Na Notranjskem in Primorskem: Cerkniško jezero (1273), akumulacija Most na Soči (248), 
akumulacija Vogeršček (252). V velikem številu prezimujejo mlakarice (Anas platyrhinchos) in liske 
(Fulica atra). 
 
- Na obali: Sečoveljske soline (5336), Škocjanski zatok (1967). V velikem številu prezimujejo mlakarice 
(Anas platyrhinchos), kreheljci (Anas crecca), liske (Fulica atra), žvižgavke (Anas penelope), male bele čaplje 
(Egretta garzetta), rečni galebi (Larus ridibundus), rumenonogi galebi (Larus michahelis). 
 
Do sedaj so bili zabeleženi trije osnovni vplivi daljnovodov na ptice: 
 
1. elektrokucije 
Ptice, ki sedijo na drogovih ali električnih vodnikih poginejo, če med premeščanjem vzpostavijo med 
vodniki ali med vodnikom in tlemi kratek stik. Predvsem so ogrožene večje vrste, ki si za posedanje 
pogosto izbirajo izpostavljena mesta. Elektrokucija je pri pticah pogost pojav, ki pa je zelo slabo 
dokumentiran. Praktično vsaka nesreča je smrtna. 
 
2. trki 
Ptice se lahko zaletijo v električne vodnike, katerih vidljivost je v zraku pogosto slaba. V večini 
primerov so nesreče smrtne ali pa povzročijo poškodbe, ki vodijo v hitro smrt, saj je površina v katero 
se ptica zaleti relativno majhna (sila se sprosti na majhen del telesa), hitrosti ptic med letom pa so 
relativno visoke. 
 
3. plenjenje 
Številni trki ptic z električnimi vodniki in številni primeri smrtnosti zaradi elektrokucje povečujejo 
število plenilcev v okolici daljnovodov, ki trupla izkoriščajo za svojo hrano. Več plenilcev na območju 
pomeni večjo verjetnost, da bo ptica na območju uplenjenja, predvsem v času počivanja ali 
prezimovanja, ko se lahko zadržuje na tleh. 
 
Narava: 
ključni strateški poudarki podprograma prenosa električne energije in podprograma omrežje za distribucijo 
električne energije 
 
Umeščanje električnih vodov v prostor pomeni degradacijo tega prostora in trajno smrtonosno oviro za ptice. Pri 
umeščanju električnih vodov naj se upoštevajo sledeče usmeritve: 
• Daljnovodi naj se izognejo SPA in IBA območjem še posebej, če na teh območjih koncentrirano prezimujejo večje 

skupine ptic, predstavljajo ta selitvene koridorje ali je območje preletni koridorji velikih ptic. V primeru, da se 
območju ni možno izogniti, naj se izvede kabliranje vodov. 

• Priporočljivo je, da se potek daljnovodov načrtuje izven zavarovanih območij, Natura območij in naravnih vrednot, 
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kakor tudi izven strnjenih gozdnih sestojev. 
• Več daljnovodov naj bo speljanih po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih infrastrukturnih koridorjev.  
• Načrtujejo naj se postavitve »pticam prijaznih« stebrov. 
• V primeru poseganj v varovana območja naj se izvede celovita presoja vplivov na naravo. 
 
 

8.6.2 Opis vplivov podprograma prenosa električne energije in podprograma 
omrežje za distribucijo električne energije na kulturno dediščino  

Vpliv gradnje daljnovoda na kulturno dediščino se odraža kot uničenje ali poškodba objektov kulturne 
dediščine oziroma prvin, ki narekujejo varstvo. Vzdolž kablovodov in na stojnih mestih zračnih 
vodov lahko pride do uničenja oz. poškodbe arheoloških ostalin. 
 
Pomemben trajni vpliv je vpliv na celovitost objektov in območij kulturne dediščine, ki nastane zaradi 
pojavnosti daljnovoda, praviloma pa se veča z večanjem nazivne napetosti daljnovoda z izrazitejšo 
pojavnostjo v prostoru. 
 
Pri podrobnejšem umeščanju je treba upoštevati objekte in območja kulturne dediščine, praviloma na 
način, da do posegov v objekte in območja ne prihaja. Na območjih stojnih mest oz. vzdolž tras 
kablovodov se predvidoma izvede prehodne arheološke raziskave ter po potrebi optimizacija posega, 
tako da se izogne nepotrebnim posegom v arheološke ostaline. 
 
Kulturna dediščina: 
ključni strateški poudarki podprograma prenosa električne energije in podprograma omrežje za distribucijo 
električne energije 
 
Vpliv gradnje daljnovoda na kulturno dediščino se odraža kot uničenje, poškodba ali razvrednotenje celovitosti objektov 
in območij kulturne dediščine oziroma prvin, ki narekujejo varstvo. 
 
Pri podrobnejšem umeščanju je treba upoštevati objekte in območja kulturne dediščine, praviloma na način, da do 
posegov v objekte in območja ne prihaja. 
 
Ocenjeno je, da bo možno predvidene daljnovode optimizirati  na način, da bodo vplivi na kulturno dediščino 
sprejemljivi. 
 
 

8.6.3 Opis vplivov podprograma prenosa električne energije in podprograma 
omrežje za distribucijo električne energije na zdravje  

V skladu s Priporočilom 1999/519/ES o omejevanju izpostavljenosti prebivalstva 
elektromagnetnemu sevanju (EMS) je treba aktivnosti v zvezi varstvom prebivalstva pred posledicami 
vplivov elektromagnetnega polja uravnotežiti z drugimi koristi, ki jih imajo viri EMS za zdravje, 
varstvo in varnost ljudi, predvsem ko gre za področja, kot so telekomunikacije, energetika in javna 
varnost. S Priporočilom 1999/519/ES so bile določene priporočene vrednosti izpostavljenosti 
prebivalstva EMS v frekvenčnem območju od 0 do 300 GHz, ki pa so bile na podlagi novih spoznanj 
o vplivih EMS na zdravje (poročilo ICNIRP - mednarodna komisija varstva ljudi pred EMS)  
nebistveno spremenjene določene tudi z Direktivo 2004/40/ES o minimalnih zahtevah za zdravje in 
varstvo delavcev, izpostavljenih EMS.  
 
V skladu s Pogodbo lahko države članice EU določijo za varstvo prebivalstva pred izpostavljenostjo 
EMS strožje mejne vrednosti, vendar morajo biti te razumne in sorazmerne trenutnemu vedenju o 
vplivih EMS na zdravje, pri čemer naj se morebitnih oziroma domnevnih dolgoročnih učinkov EMS 
ne upošteva, ker o teh učinkih na zdravje ni dokazljivih podatkov.   
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Zdravje: 
ključni strateški poudarki podprograma prenosa električne energije in podprograma omrežje za distribucijo 
električne energije 
 
Vkop daljnovodov ali vodov je ukrep varstva prebivalstva pred izpostavljenostjo EMS, ki ga je treba na poseljenih 
območjih upoštevati pri gradnji novih ali rekonstrukciji obstoječih daljnovodov in vodov.   
 
 

8.6.4 Opis vplivov podprograma prenosa električne energije in podprograma 
omrežje za distribucijo električne energije na krajino 

V času gradnje prihaja do odstranitve ali poškodbe posameznih krajinskih prvin. Posebnost del je, da 
so gradbena dela v primeru zračnega voda omejena na sorazmerno majhne in v prostoru točkovno 
razporejene površine stojnih mest. V primeru kablovoda je vpliv v času gradnje vzdolž celotne trase. 
 
Eden najpomembnejših trajnih vplivov daljnovodov nasploh je pojavnost stebrov in vodnikov v 
krajinski sliki. Stopnja vpliva je odvisna od stopnje prisotnosti daljnovoda v krajinski sliki in vidnih 
kakovosti krajine, v katero je daljnovod umeščen.  
 
Vpliv trase daljnovoda na kakovost krajine se kaže tam, kjer je trasa v prostoru bolj opazna. To je 
značilno predvsem za prehode daljnovoda čez grebene in izpostavljene reliefne oblike, še posebno v 
primerih, ko so ta območja strnjeno poraščena z višjim rastlinjem. Gradnja daljnovoda terja 
odstranjevanje višjega rastlinja na trasi, zato pri prehodu daljnovoda skozi gozd nastanejo gozdne 
poseke, ki so vidno bolj izpostavljene. Stanje nizke rasti na trasi pa je treba vzdrževati tudi v času 
obratovanja daljnovoda. Do izrazitih vplivov prihaja tudi v širših ravninskih območij brez višjega 
rastlinstva ter na območjih vodotokov. Stopnja vpliva je v veliki meri odvisna od sovpadanja potek 
daljnovoda s pomembnimi pogledi, značilnimi krajinskimi prvinami, zanimivimi motivi ter krajinami 
izrazite prepoznavnosti ali simbolne vrednosti (povzeto po: Marušič I., Jakl F., Načrtovanje in 
krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov: Priročnik, MOP, 1998). 
 
Trajen vpliv trase daljnovoda na kakovost krajine je občutno manjši v primeru kabelske izvedbe. 
 
Krajina: 
ključni strateški poudarki podprograma prenosa električne energije in podprograma omrežje za distribucijo 
električne energije 
 
Pojavnost stebrov in vodnikov v krajinski sliki je eden najpomembnejših trajnih vplivov daljnovodov nasploh. Stopnja 
vpliva je odvisna od stopnje prisotnosti daljnovoda v krajinski sliki in vidnih kakovosti krajine, v katero je daljnovod 
umeščen.  
 
Umeščanju daljnovodov v prostor je treba posebno pozornost namenjati v naslednjih fazah načrtovanja. Omilitveni 
ukrepi obsegajo raven optimizacije položaja vodov v prostoru ter raven ukrepov, s katerimi se popravlja posledice posega 
v okolje, vključno s krajinsko ureditvenimi ukrepi, s kateri se omili negativne učinke pojavnosti daljnovodov v prostoru. 
 
Ocenjeno je, da bo možno predvidene daljnovode optimizirati  na način, da bodo vplivi na krajino sprejemljivi. 
  
 

8.7 Podprogram oskrba z zemeljskim plinom 

Podprogram oskrba z zemeljskim plinom vključuje naslednje ukrepe za oskrbo z zemeljskim plinom: 
 

- zgradnja kompresorskih postaj, 
- izgradnja prenosnih plinovodov do leta 2020: 

- M1/1 Kidričevo – Rogatec, 2010 
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- M1/1 Ceršak - Kidričevo, 2011 
- M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, 2013 
- M2/1 Trojane – Vodice, 2013 
- M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-TOL, 2014 
- M3/1 Kalce – Ajdovščina, do 2020* 
- M3/1 Ajdovščina – Miren, do 2020* 
- M3/1 Kalce – Vodice, do 2020* 
- M6 Ajdovščina – Lucija, do 2020* 
- M8 Kalce – Jelšane, do 2020* 
- M9a Kidričevo – Lendava, do 2020* 
- M9b Kidirčevo – Vodice, do 2020 
- M10 Vodice – Žirovnica – Rateče, do 2020* 
- Interkonektor SLO – Madžarska: Pince – Kidričevo, do 2020, 

- nova distribucijska omrežja in razširitev obstoječih distribucijskih omrežij. 
 
Večina prenosnih plinovodov je že v fazi gradnje ali pa je za njih CPVO v teku.  
 
Za prenosni plinovod M9b Kidirčevo – Vodice CPVO še ni bila izvedena. 
 
Ukrepi podprograma oskrbe z zemeljskim plinom štejejo z vidika vplivov na naravne vire, zrak, vode, 
podnebne dejavnike, zdravje in materialne dobrine za nepomembne.  
 
Pomembni vplivi na okolje podprograma oskrbe z zemeljskim plinom so vplivi z vidika narave, 
kulturne dediščine in krajine.  
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje podprograma oskrba z zemeljskim plinom ni bilo ugotovljenih 
pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
 

8.7.1 Opis vplivov podprograma oskrba z zemeljskim plinom na naravo  

Med gradnjo plinovoda pride do uničenja, fragmentacije in zmanjšanja površin kopenskih in vodnih 
habitatnih tipov ter habitatov vrst (delovni koridor med gradnjo je ca. 20 m). V času gradnje je izguba 
gnezditvenega in prehranjevalnega habitata na širšem območju kratkotrajna, na območju koridorja 
plinovoda pa lahko tudi trajna. Nad plinovodom je v širini 10 m varovalni koridor, kar pomeni 
omejitev zarasti z lesno vegetacijo in redno izvajanje vzdrževalnih del (košnja, čiščenje). V času 
zaraščanja degradiranih gradbiščnih površin obstaja nevarnost naselitve invazivnih vrst, ki ogrožajo 
avtohtono floro. Še posebej so občutljiva območja ob vodotokih in mokrotni habitatni tipi.  
 
Najbolj obsežen trajni vpliv na naravo ima lahko gradnja plinovoda ob vodotokih in na območjih 
mokrišč. V času gradnje so posebej občutljive vrste, ki prebivajo v vodnem in obvodnem okolju 
(dvoživke, ptice, hrošči, vlagoljubna flora itd). Vpliv na vodne habitate je lahko tudi daljinski, 
polaganje cevi čez vodotok vpliva na kakovost vodotoka nizvodno. S podvrtavanjem se temu vplivu 
izogne. Izvedba trase po mokrišču posredno vpliva tudi na habitat v bližini (izsuševanje mokrišč), 
ponovna vzpostavitev prvotnega habitata na območju vzdrževalnega koridorja ni možna. Vpliv se 
izraža kot izguba mokrotnega habitata za vlagoljubne vrste in zmanjšanje obsega HT vezanega na 
višjo vlago v tleh. Glede na obseg poseganja je potrebno proučiti odstotek zmanjšanja habitata vrst in 
sprejeti ustrezne ukrepe. 
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Narava: 
ključni strateški poudarki podprograma oskrba z zemeljskim plinom 
 
Postavitev plinovoda pomeni neposredno fragmentacijo in zmanjšanje habitata, predvsem v primeru izvedbe trase po 
mokrišču je lahko vpliv tudi daljinski. Zato naj se pri umeščanju plinovodov izogiba naravovarstveno pomembnim 
območjem, predvsem mokriščem. 
 

 

8.7.2 Opis vplivov podprograma oskrba z zemeljskim plinom na kulturno 
dediščino  

Vplivi plinovoda so osredotočeni na vplive na arheološko dediščino. Vzdolž plinovoda lahko pride do 
uničenja oz. poškodbe arheoloških ostalin. Osnovo pravilo načrtovanja je umeščanje trase plinovoda 
izven znanih arheoloških območij. Praviloma se vzdolž trase izvedejo predhodne arheološke raziskave 
ter po potrebi izvede optimizacija trase ali zaščitna izkopavanja. 
 
Ostalim vplivom na kulturno dediščino se je praviloma moč izogniti (npr. posegom v objekte 
dediščine) oz. so ti vpliv zaradi značilnosti posega (poteka pod površjem) nebistveni, saj ne 
spreminjajo podobe območja dediščine ali vplivnega območja objekta. Vplivi so lahko izrazitejši na 
območjih dediščinske krajine, kjer lahko pride do poškodbe oz. uničenja varovanih krajinskih prvin, 
zato naj se trase tem območjem izogibajo. 
 
Kulturna dediščina: 
ključni strateški poudarki podprograma oskrba z zemeljskim plinom 
 
Vzdolž plinovoda lahko pride do uničenja oz. poškodbe arheoloških ostalin.  Trase naj se izogibajo znanim arheoloških 
območjem, pri podrobnejšem načrtovanju in v času gradnje se upošteva ugotovitve predhodnih arheoloških raziskav. 
 
Ocenjeno je, da bo možno predvidene plinovode optimizirati  na način, da bodo vplivi na kulturno dediščino sprejemljivi. 
 
 

8.7.3 Opis vplivov podprograma oskrba z zemeljskim plinom na krajino 

V primerjavi z drugimi linijskimi infrastrukturnimi objekti so vplivi plinovodov na kakovosti krajine 
sorazmerno majhni.  
 
Vpliv trase plinovoda na kakovost krajine se kaže tam, kjer je trasa v prostoru opazna. To je značilno 
za prehod cevovoda skozi območja, ki so strnjeno poraščena z višjim rastlinjem, v večji meri na vidno 
izpostavljenih pobočjih. Gradnja in obratovanje plinovoda terja odstranjevanje višjega rastlinja v 
delovnem pasu, zato je pri prehodu skozi gozd, grmišča, obrežno vegetacijo, živice in obmejke, parke 
in vrtove opazen. V času delovanja se vzdržuje gozdne poseke in poseke drevesnih živic. Na 
območjih, kjer je visoka vegetacija odstranjena zaradi potreb gradnje se območje praviloma povrne v 
prvotno stanje (povzeto po: Marušič I., Jakl F., Načrtovanje in krajinsko oblikovanje koridorjev 
daljnovodov in cevnih vodov: Priročnik, MOP, 1998). 
 
Krajina: 
ključni strateški poudarki podprograma oskrba z zemeljskim plinom 
 
V primerjavi z drugimi linijskimi infrastrukturnimi objekti so vplivi plinovodov na kakovosti krajine sorazmerno majhni. 
Trajen vpliv je praviloma omejen na opaznost poseke na območjih strnjeno poraščenim z rastlinjem. 
 
Ocenjeno je, da bo možno predvidene plinovode optimizirati  na način, da bodo vplivi na krajino sprejemljivi. 
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8.8 Podprogram tekoča goriva 

Podprogram tekoča goriva vključuje izgradnjo novih skladiščne zmogljivosti na obstoječih 
industrijskih lokacijah za zagotavljanje obveznih zalog v RS ter razvoj proizvodnje biogoriv v 
Sloveniji. Znotraj teh lokacij lahko pride do posega v morebitno stavbno ali tehniško dediščino. 
Posebno pozornost je treba nameniti vrednotenju morebitne dediščine na industrijskih lokacijah, kjer 
se bo uredilo nove skladiščne zmogljivosti ter ustreznemu ravnanju z dediščino (dokumentiranju, 
restavriranju, deponiranju). Ker gre za potencialen vpliv obvladljiv v fazi podrobnejšega načrtovanja, 
ga v nadaljevanju v okviru NEP ne ocenjujemo. 
 
Razvoj proizvodnje biogoriv 1. generacije (proizvodnja biogoriv iz rastlinskih olj) je v Sloveniji 
omejen zaradi relativno majhnih površin, namenjenih proizvodnji industrijskih rastlin (od 7.000 do 
10.000 ha predvsem za oljno ogrščico), tako da je morebitna proizvodnja biogoriv iz rastlinskih olj v 
Sloveniji vezana pretežno na uvoz surovin.  
 
Zaradi omejenih naravnih danosti (razpoložljivost kmetijskih površin) ter relativno slabega učinka 
proizvodnje tega obnovljivega vira (ogljični odtis proizvodnje biogoriva 1. generacije je enak najmanj 
60 % emisije TGP iz rabe fosilnih goriv enake energetske vrednosti), izpodrinjanja proizvodnje hrane, 
ki se kaže kot globalen problem, kakor tudi zaradi škodljivih vplivov kmetijske monokulturne 
proizvodnje industrijskih rastlin na tla in vode ter vplivov na vrednote krajine (zaradi velikih površin 
proizvodnje industrijskih rastlin se spreminja krajinski vzorec) se proizvodnja biogoriv iz rastlinskih 
olj ne šteje kot prispevek k trajnostnemu razvoju Slovenije. 
 
Kot sprejemljivejša se obeta proizvodnja t.i. zelenega dizla po Fischer-Tropsch postopku, kjer se kot 
surovina za proizvodnjo lahko uporablja različne vrste biomase, vključno z lesom, travinjem ter 
ostanki iz kmetijstva in gozdarstva, ogljični odtis predelave pa je manj kot 15% ogljičnega odtisa 
pridobljenega goriva. 
 
Ukrepi izgradnje novih skladiščnih zmogljivosti na obstoječih industrijskih lokacijah štejejo z vidika 
vplivov na naravne vire, zrak, vode, podnebne dejavnike, kulturno dediščino, zdravje in krajino za 
nepomembne.  
 
Pomembni vplivi na okolje izgradnje novih skladiščne zmogljivosti na obstoječih industrijskih 
lokacijah so vplivi z vidika materialnih dobrin. 
 
Ukrepi proizvodnje biogoriv štejejo z vidika vplivov na naravne vire, zrak, vode, naravo, zdravje, 
kulturno dediščino in materialne dobrine za nepomembne.  
 
Pomembni vplivi proizvodnje biogoriv na okolje so vplivi z vidika podnebnih dejavnikov in krajine. 
 
Pri ocenjevanju vplivov na okolje izgradnje novih skladiščne zmogljivosti na obstoječih industrijskih 
lokacijah ni bilo ugotovljenih pomembnih kumulativnih vplivov na okolje. 
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8.8.1 Opis vplivov podprograma tekoča goriva na podnebne dejavnike  

Proizvodnja biogoriv je glede vpliva na podnebne dejavnike sprejemljiva, če je ogljični odtis 
proizvodnje biogoriva manjši od 30 % ogljičnega odtisa pridobljenega goriva. 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki podprograma tekoča goriva 
 
Izbrana tehnika proizvodnje biogoriv iz biomase mora zajeti pretvorbo celotnega organskega ogljika ligninsko celuloznih 
vlaken v biogorivo, kar zagotavljajo tehnike proizvodnje biogoriv 2. in 3. generacije.    
 
 

8.8.2 Opis vplivov podprograma tekoča goriva na naravo 

Pretirano izkoriščanje biomase gozdov negativno vpliva na raznolikost gozdne strukture v različnih 
starostnih fazah ter ohranitev trhlega drevja in listnega opada; posledica je upad biodiverzitete. 

Uvajanje oz. spodbujanje rabe biogoriv lahko posredno vpliva na povečano proizvodnjo kulturnih 
rastlin za proizvodnjo biogoriv. V primeru vzpostavitve monokultur je možen negativni vpliv na 
biodiverziteto območja, kar je lahko izrazito še posebej na naravovarstveno pomembnih območjih.  
 
Med drugim je odpadni produkt bioplinarn tudi digestat. Uporaba tekočega digestata (gnojevke) na 
kraškem območju ima lahko številne negativne posledice na biodiverziteto.  
 
Narava: 
ključni strateški poudarki podprograma tekoča goriva 
 
Možna je izključno uporaba biomase pridobljene s preprečevanjem zaraščanja, monokultur naj se ne uvaja na 
naravovarstveno pomembnih območjih. 
 
 

8.8.3 Opis vplivov podprograma tekoča goriva na krajino  

Možnost uporabe raznovrstne biomase za proizvodnjo t.i. zelenega dizla po Fischer-Tropsch 
postopku bi se lahko izkazala kot del ukrepov vzdrževanja kulturne krajine podvržene zaraščanju, saj 
se na ta način reši vprašanje ravnanja z odstranjenim rastlinskim materialom ter vsaj deloma pokriva 
stroške tega vzdrževanja.  
 
Krajina: 
ključni strateški poudarki podprograma tekoča goriva 
 
Možnost izkoriščanja biomase pridobljene s vzdrževanjem kulturne krajine podvržene zaraščanju se lahko obravnava kot 
del celovitih ukrepov varstva in razvoja krajine. 
 
 

8.8.4 Opis vplivov podprograma tekoča goriva na materialne dobrine 

Z ocenjevanjem vplivov podprograma tekoča goriva na materialne dobrine je treba preveriti: 
 

- morebitne negativne vplive umestitve skladišč za tekoča goriva na obstoječih industrijskih ali 
energetskih lokacijah na obratovanje in učinkovitost prometne infrastrukture, 

-  morebitne motnje pri izvajanju storitev, ki so vezane na uporabo druge infrastrukture v bližini 
predvidenih skladišč za tekoča goriva (kot je na primer komunalna infrastruktura), 
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-  negativne vplive na vrednosti sosednjih nepremičnin in zemljišč in 
- morebitno izgubo rekreacijskega območja ali drugih kakovosti območja, kjer ima predvideno 

skladišče tekočih goriv vpliv. 
 
Ukrepi podprograma tekoča goriva so glede vidika vplivov na materialne dobrine ocenjeni kot 
sprejemljivi, če je njihov vpliv na materialne dobrine možno omiliti. Omilitev vplivov na materialne 
dobrine bo možno omiliti, če se bo skladišče tekočih goriv umestilo na obstoječi industrijski ali 
energetski lokaciji in po možnosti v bližini že obstoječih skladišč za tekoča goriva. V takem primeru se 
bo lahko v največji meri uporabljala obstoječa infrastruktura energetske oziroma industrijske lokacije, 
območje novega skladišča za tekoča goriva pa mora biti dovolj oddaljeno od naselij, tako da nima 
pomembnega negativnega vpliva na bližnjo poselitev.  
 
Materialne dobrine: 
ključni strateški poudarki podprograma tekoča goriva 
 
Ocenjeno je, da je vplive na okolje z vidika materialnih dobrin možno omiliti, če je skladišče tekočih goriv umeščeno na 
obstoječi industrijski ali energetski lokaciji in tako, da je v bližini obstoječih skladišč za tekoča goriva. 
  
 

8.9 Podprogram jedrska energija 

Z namenom doprinosa k zanesljivi, dolgoročno stabilni in nizkoogljični oskrbi z električno energijo v 
Sloveniji podprogram jedrska energija izvajanje naslednjih ukrepov v obdobju 2010-2020, ki imajo 
srednjeročni in dolgoročni vpliv na okolje: 
 

- zagotovitev trajnega in varnega odlaganja nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO), 
- priprava predloga za odločitev glede razgradnje obstoječe JE in za ravnanje z visoko 

radioaktivnimi odpadki (VRAO), 
- podaljšanje projektirane življenjske dobe obstoječe JE in 
- nadaljnje dolgoročno izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji z izgradnjo nove JE na obstoječi 

lokaciji izkoriščanja jedrske energije. 
 
Podprogram jedrska energija v okviru svojih ciljev opredeljuje kot srednjeročno prioriteto izgradnjo 
trajnega odlagališča NSRAO v Vrbini v občini Krško in zagotavljanje pogojev za dolgoročno 
izkoriščanje jedrske energije v Sloveniji na obstoječi lokaciji izkoriščanja jedrske energije s 
podaljšanjem življenjske dobe obstoječe JE in z izgradnjo nove JE tretje generacije, ki ustreza 
najsodobnejši mednarodno priznani tehnologiji. 
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so ne glede na pomembnost vpliva v tem Okoljskem poročilu 
obravnavani z vseh vidikov vplivov na okolje, čeprav se načrtujejo na obstoječi lokaciji izkoriščanja 
jedrske energije.  
 
Podatki o opisu vplivov podprograma jedrska energija na naravne vire, zrak in zdravje so povzeti po 
študiji »Okoljsko poročilo za postopek celostne presoje vplivov na okolje nove JEK2 na planskem 
nivoju za Nacionalni energetski program« (ZVD Zavod za varstvo pri delu d.d., 2010), ki jo je za 
namene izdelave tega Okoljskega poročila posredoval pobudnik programa jedrske energije GEN 
energija d.o.o. 
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8.9.1 Opis vplivov podprograma jedrska energija na naravne vire 

Vplivi na tla 
 
Predvidena lokacija nove nuklearne elektrarne je vzhodno ali zahodno od obstoječe JE. Območji sta 
veliki okoli 57 oziroma 51 ha. Obe območji sta večji od območja, na katerem je obstoječa JE (25,3 
ha). Ne glede na lokacijo bo zaradi gradnje nove JE površina kmetijskih površin zmanjšana za okoli 
0,003 % v polmeru 10 km. 
 
Obstoječa infrastruktura, ki je potrebna za obratovanje obstoječe JE, bo verjetno zadoščala tudi za 
novo JE, z izjemo visokonapetostnega omrežja. Zaradi povečanega prometa bo potrebno obnoviti ali 
razširiti obstoječe ceste, toda to ne bi smelo imeti večjega vpliva na tla ali izrabo zemljišč. 
Visokonapetostno omrežje bo potrebno razširiti, da bo omogočalo prenos novo proizvedene 
električne energije. Možno je, da bo mogoče uporabiti obstoječe koridorje in na ta način zmanjšati 
vplive na talne površine. Pričakuje se, da bodo infrastrukturni vplivi majhni.  
 
Gradnja nove JE bo trajala več let (najmanj štiri). Za delavce bo potrebno zagotoviti nastanitev, kar 
pomeni pritisk na poselitev tega območja. V celoti je pričakovan povečan vpliv priseljevanja delavcev 
v primerjavi z možnostjo brez gradnje, vendar bo dolgoročni vpliv na poselitev območja majhen.  
 
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki 
 
Ravnanje z radioaktivnimi odpadki je v Sloveniji organizirano v obliki izvajanja storitev državne 
gospodarske javne službe. Radioaktivni odpadki v Sloveniji nastajajo pri proizvodnji električne 
energije v nuklearni elektrarni, v medicini in industriji ter pri raziskovalni dejavnosti. Največ 
radioaktivnih odpadkov nastaja v obstoječi JE, v kateri letno nastane okoli 100 m3 radioaktivnih 
odpadkov. V celotni življenjski dobi obstoječe JE (vključno z odpadki, ki bodo nastali pri razgradnji) 
bo nastalo okoli 18.000 m3 radioaktivnih odpadkov.  
 
Med obratovanjem obstoječe JE nastaja izrabljeno jedrsko gorivo in radioaktivni odpadki. Ob koncu 
leta 2007 je bilo v bazenu za izrabljeno jedrsko gorivo 872 gorivnih elementov. V skladišču 
radioaktivnih odpadkov je bilo uskladiščenih 2.200 m3 nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov. 
Bazen za izrabljeno jedrsko gorivo ima dovolj prostora skladiščenje goriva za predvideno življenjsko 
do leta 2043. Republika Slovenija nima drugih objektov za ravnanje z izrabljenim jedrskim gorivom. 
Radioaktivni odpadki in izrabljeno jedrsko gorivo bodo uskladiščeni na lokaciji obstoječe JE do 
oddaje v končno odlaganje. 
 
Za novo JE se obravnava možnost uporabe štirih tipov lahkovodnih reaktorjev (LVR), ki uporabljajo 
tlačnovodno tehnologijo (visokotlačni reaktorji) in se tudi najpogosteje uporabljajo za proizvodnjo 
električne energije.  
 
Med obratovanjem nove JE bodo nastajali neradioaktivni in radioaktivni odpadki. Nastajali bodo 
nizko in srednje radioaktivni odpadki (NSRAO) v obliki tekočin, trdnih snovi in plinov. Med 
radioaktivne odpadke sodi tudi izrabljeno jedrsko gorivo (IJG).   
 
Tipičen reaktor z močjo 1000 MW(e) med obratovanjem letno proizvede med 200 in 350 m3 NSRAO 
in okoli 20 m3 IJG. Tako bi reaktor z močjo 1700 MW(e) proizvedel letno med 240 in 595 m3 
NSARO in 34 m3 IJG. Med razgradnjo JE prav tako nastajajo neradioaktivni in radioaktivni odpadki. 
Ne da bi poznali tip reaktorja, projekt in načrt gradnje, je težko podrobneje opredeliti količine 
odpadkov, ki bodo nastajale med razgradnjo reaktorja. Ocenjena količina odpadkov iz razgradnje je za 
tlačnovodni reaktor 1000 MW(e) približno 10.347 m3 in količina odpadkov iz razgradnje za 
tlačnovodni reaktor 1700 MW(e) približno 13.487 m3. 
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Naravni viri: 
ključni strateški poudarki v zvezi s podprogramom jedrska energija 
 
V srednje ročnem obdobju je treba zagotoviti trajno in varno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov 
(NSRAO) ter pripraviti predlog za ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki (VRAO). 
 
 

8.9.2 Opis vplivov podprograma jedrska energija na zrak 

Onesnaževala v odpadnih plinih, ki so sicer značilna za emisijo v drugih industrijskih panogah, 
nastajajo tudi v JE. Pri uporabi kurilnega olja, zemeljskega plina, propana ali drugih vnetljivih snovi 
prihaja do običajnih emisij žveplovega dioksida, dušikovih oksidov, ogljikovega dioksida, ogljikovega 
monoksida in delcev. Emisije teh snovi iz JE so majhne v primerjavi z emisijami iz industrije ali 
prometa in nimajo merljivega učinka doseganje ciljev OPNEC v zvezi z nacionalnimi zgornjimi meja 
emisij onesnaževal zunanjega zraka in prav tako ne pomenijo pomembnega prispevka k 
onesnaževanju zunanjega zraka na lokalnem nivoju. 
 
Pri izkoriščanju jedrske energije pa nastajajo v izredno majhnih količinah tudi radioaktivni izpusti iz 
tlačnovodnih reaktorjev, ki so v glavnem žlahtni plini (helij, neon, argon, kripton, ksenon in radon), 
plinski aktivacijski produkti, halogeni in aerosoli. Mešanica žlahtnih plinov se v okoliški atmosferi 
hitro razredči do nivojev, ki ne predstavljajo tveganja. Razpolovni časi večine radionuklidov v izpustih 
so kratki, kar zmanjša njihov vpliv na zdravje človeka in na okolje.  
 
Izpusti radioaktivnih snovi v zrak iz obstoječe nuklearne elektrarne v Krškem so precej pod 
zakonskimi mejami in so mnogo manjši od 1 % dovoljenih omejitev. Za novo JE na obstoječi lokaciji 
izkoriščanja jedrske energije se pričakuje, da bo zahteve glede varovanja zdravja ljudi in okolja 
izpolnjeval vsaj tako dobro kot obstoječa nuklearna elektrarna.  
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na zrak ocenjeni z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje A, ker izpusti onesnaževal iz JE nimajo vpliva na stanje kakovosti zunanjega zraka. 
 

8.9.3 Opis vplivov podprograma jedrska energija na vode 

Po več kot 25. letih obratovanja so vplivi jedrske energije na površinske vode in podtalnico dobro 
znani. Toplotni izpusti iz obstoječe JE predstavljajo enega glavnih vplivov na Savo in ostale reke. 
Toplotni izpusti iz obstoječe so v okviru obratovalnih omejitev, ki dovoljujejo segrevanje reke Save za 
največ 3° C. Poleg tega je najvišja temperatura reke Save omejena na 28 ° C. 
 
Izpuste iz obstoječe JE se nadzoruje, tako da so vplivi na reko Savo kar najmanjši. Hladilna odpadna 
voda, ki se je zaradi potreb hlajenja v obstoječi JE segrela, se odvaja v reko Savo na levem bregu, ker 
je pričakovana ribja pot na desnem bregu reke. Na ta način se zmanjša vpliv na ribje vrste v reki. 
Topla voda ne potuje daleč od levega brega, čeprav se postopno pomeša s hladnejšo vodo v reki in 
razširi po celotni širini reke. Rezultat takšnega načina izpuščanja tople vode v Savo je, da na desnem 
bregu reke Save ni zaznati vplivov izpustov.  
 
Obstoječa nuklearna elektrarna v Krškem odvaja z odpadno hladilno vodo tudi manjše količine 
kemičnih odpadkov in biocidov. To je posledica normalnega delovanja elektrarne, ko se za 
uravnavanje trdote vode, raztopljenega kisika in pH napajalne vode uporabljajo hidrazin in amini. 
Tekoče odpadke, ki vsebujejo merljive koncentracije kemičnih snovi iz predpriprave hladilne vode, 
kemične in biološke agense, vodo iz pralnice in sanitarij ter odpadne vode iz kemijskih laboratorijev se 
pred izpustov v reko Savo obdela in očisti.  
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Tudi vsi radioaktivni izpusti iz obstoječe JE so znotraj predpisanih obratovalnih omejitev. Pričakuje 
se, da tudi nova JE na lokaciji Krško ne bo povzročila pomembnejšega vpliva zaradi radioaktivnih 
izpustov v vode. 
 
V okviru načrta gradnje verige hidroelektrarn (HE) na Savi je predvidena tudi zgraditev HE Brežice. 
Zaradi nje bodo na odseku med obstoječo JE in HE Brežice nastale spremembe hidroloških razmer 
Save – akumulacijsko jezero oziroma bazen. Pričakujejo se tudi spremembe v razporeditvi 
onesnaženja v Savi – več bo usedanja suspendiranih delcev in nanje adsorbiranih snovi, spremenila se 
bo infiltracija v podzemlje, pričakuje se dvig podzemne vode, možno je povišanje temperature Save 
zaradi počasnejšega toka vode v zajezitvi, v jezeru se bodo nabirale rinjene naplavine.  
 
Te spremembe so bile analizirane v študiji “Analiza sprememb radioloških in toplotnih vplivov 
obstoječe JE na okolje po zgraditvi HE Brežice”22 (v nadaljnjem besedilu: študija). Namen študije je 
bil izdelati oceno vplivov toplotnega in drugega onesnaževanja Save na obratovanje obstoječe JE ter 
podati predloge za ukrepe varstva Save in podzemne vode pred onesnaževanjem iz obstoječe JE, 
predvsem pa odgovoriti na vprašanja povezana z zagotavljanjem nujnega tridesetdnevnega hlajenja 
obstoječe JE.  
 
Čeprav so cilji študije naravnani na oceno vplivov drugačnega vodnega režima Save zaradi gradnje HE 
na spodnji Savi na obratovanje obstoječe JE in njenih potreb po hlajenju, iz rezultatov modeliranja v 
študiji izhaja potreba po izvajanju ukrepov za preprečitev intenzivne evtrofikacije (odvajanje biomase 
s hladilno vodo iz hladilnega sistema obstoječe JE v Savo) in pregrevanja Save. V obstoječi JE bi se 
morali pripraviti za občasno čiščenje hladilnega sistema ter pogostnejšo obratovanje s hladilnimi 
celicami pozno poleti, ko bo pretok Save pod 100 m3/s in ko je objektivna nevarnost pregrevanja 
Save za več kot 3 K.  
 
Iz v študiji opravljenega modeliranja prenosa in razpršitve toplote in snovi, ki jih prinaša Sava in 
izpušča obstoječa JE med normalnim obratovanjem v pogojih pretokov 40 m3/s, 60 m3/s, 100 m3/s 
in 242 m3/s, v bazenu HE Brežice ni pričakovati posebnih sprememb glede na obstoječe stanje. 
Izjema pa je segrevanje Save, ki bo v posebnih hidroloških in vremenskih razmerah – pretoki pod 100 
m3/s, temperatura vode gorvodno od obstoječe JE nad 22 °C - presegla omejitev maksimalnega 
dovoljenega temperaturnega povišanja 3 K. Izračunano povišanje temperature znaša 4,6 K, kar pa v 
skladu z Direktivo 2000/60/ES ni dopustno zaradi zahteve po doseganju okoljskega cilja v zvezi z 
dobrim ekološkim stanjem površinskih voda. Ocenjuje se, da bi zaradi pregrevanja Save lahko 
prihajalo ob nizkih vodostajih Save in v poletnem obdobju do povečane evtrofikacije v zadrževalnem 
bazenu HE Brežice. 
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na vode ocenjeni z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje C, če bodo zagotovljeni ukrepi občasnega čiščenja hladilnega sistema ter bolj 
pogostega obratovanja s hladilnimi celicami pozno poleti tako, da pri pretoku Save pod 100 m3/s ne 
bo možnosti za pregrevanje Save za več kot 3 K, oziroma manj, če bo zaradi vsebnosti hranil v Savi 
voda v bazenu HE Brežice bolj občutljiva na pojav evtrofikacije. 
 
Nova JE predvidoma ne bi uporabljala hladilne vode iz Save za pretočno hlajenje. Za novo JE je 
načrtovan zaprt hladilni sistem z mokrimi hladilnimi stolpi. 
   

                                                 
 
22 Študija je bila izdelana na podlagi naročila Ministrstva za gospodarstvo (2006). Izvajalci študije Institut "Jožef Stefan" ter 
sodelujoči instituciji Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (FGG) – Katedra za mehaniko tekočin in Inštitut za 
zdravstveno hidrotehniko, ter Inženirski biro Elektroprojekt (IBE). 
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Voda: 
ključni strateški poudarki v zvezi s podprogramom jedrska energija 
 
Zaradi spremenjenega vodnega režima na območju zadrževalnega bazena HE Brežice je treba zagotoviti izvajanje 
ukrepov občasnega čiščenja hladilnega sistema obstoječe JE ter bolj pogostega obratovanja obstoječe JE s hladilnimi 
celicami pozno poleti, tako da pri pretoku Save pod 100 m3/s ne bo možnosti za pregrevanje Save za več kot 3 K, 
oziroma manj, če bo zaradi vsebnosti hranil v Savi voda v zadrževalnem bazenu HE Brežice bolj občutljiva na 
evtrofikacijo. 
 
 

8.9.4 Opis vplivov podprograma jedrska energija na naravo 

Obstoječa JE ne leži na varovanem območju, prav tako potencialni lokaciji nove JE, ki ležita vzhodno 
in zahodno od obstoječe JE nista predvideni na varovanem območju ali na katerem drugem 
naravovarstveno pomembnem območju. Ni predvideno, da bi  nova JE uporabljala hladilne vode iz 
Save. Za novo JE je načrtovan zaprt hladilni sistem z mokrimi hladilnimi stolpi.  
 
Vpliv obstoječe JE na reko Savo je zaradi uporabe vode iz Save za hlajenje neposreden. Na osnovi 
skoraj petindvajsetletnega obratovanja obstoječe JE in spremljanja abiotskih in biotskih sprememb v 
reki Savi pod izpustom hladilnih voda se ugotavlja, da toplotni vplivi na življenjske združbe niso 
opazni oz. statistično pomembni, iz česar je možno sklepati, da tudi po zadnjem povečanju moči 
elektrarne (za 6 %) ob sočasnem izdatnejšem hlajenju in zagotavljanju dovoljene temperaturne razlike 
(3 K) ni zaznavnih negativnih vplivov na rečni ekosistem. Vplivi na reko Savo in posledično vplivi na 
življenjske združbe pa lahko zaradi odvajanja odpadne hladilne vode iz obstoječe JE stanje poslabšajo 
zaradi načrtovane spremembe vodnega režima v zadrževalnem bazenu HE Brežice (kumulativen 
vpliv). Upočasnjeni tok Save na mestu izpusta oziroma na vplivnem območju odvajanja odpadne 
hladilne vode iz obstoječe JE lahko ob neugodnih hidroloških pogojih (pretok manjši od 100 m3/s in 
temperatura Save nad 18 oC) neposredno vpliva na pojav evtrofikacije v celotnem zadrževalnem 
bazenu HE Brežice. Izvajanje ukrepov za doseganje dobrega ekološkega stanja Save bo zagotavljalo 
tudi sprejemljivost podprograma jedrska energija z vidika vplivov na naravo.  
 
V primeru večjega ionizirnega sevanja od dopustnega (nesreča) je možno pričakovati negativne 
posledice na živi svet. Ionizirno sevanje povzroča razen takojšnjih učinkov (pri večjih prejetih dozah) 
povečano frekvenco rakavih obolenj in večjo frekvenco mutacij, ki se v glavnem kaže kot večja 
smrtnost pri zgodnjih razvojnih stadijih.  
 
Narava: 
ključni strateški poudarki v zvezi s podprogramom jedrska energija 
 
Zaradi spremenjenega vodnega režima na območju zadrževalnega bazena HE Brežice je treba zagotoviti izvajanje 
ukrepov preprečevanja pojava evtrofikacije v bazenu HE Brežice tako, da toplotni vplivi iz obstoječe JE na življenjske 
združbe ne bodo imeli pomembnega vpliva. Nova JE naj za hladilno vodo ne uporablja vodo iz Save. 
 
 

8.9.5 Opis vplivov podprograma jedrska energija na kulturno dediščino 

Vplivi podprograma so povezani z gradnjo objektov in možnimi posledičnimi vplivi na območja in 
objekte kulturne dediščine (uničenjem, poškodbo, razvrednotenjem), vključno s vplivnimi območji in 
arheološkimi območji. Stopnja vpliva je odvisna od območja in značaja posegov ter pomena prizadete 
kulturne dediščine. 
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8.9.6 Opis vplivov podprograma jedrska energija na podnebne dejavnike 

Vplivi izkoriščanja jedrske energije za proizvodnjo električne energije na podnebne dejavnike so 
nepomembni. Pri izkoriščanju jedrske energije so izpusti ogljikovega dioksida med najmanjšimi na 
enoto proizvedene električne energije med vsemi alternativnimi viri, če se k izpustom prištevajo 
emisije v celotni življenjski dobi vira električne energije. Tako kot pri obnovljivih virih energije tudi pri 
jedrski energiji ni izpustov toplogrednih plinov med proizvodnjo električne energije, vendar pa izpusti 
nastajajo pri gradnji naprave za proizvodnjo električne energije in njeno razgradnjo, pri jedrski energiji 
pa tudi med rudarjenjem in proizvodnjo jedrskega goriva, odlaganjem izrabljenega goriva in stranskih 
produktov proizvodnje ter zaradi ravnanja z odpadki.  
 
Tipičen življenjski krog jedrske energije je sestavljen iz pridobivanja urana (odprti kop ali podzemni 
rudnik), drobljenja, pretvorbe, obogatitve (difuzija in/ali centrifugiranje), proizvodnje goriva, JE, 
predelave in obdelave izrabljenega jedrskega goriva, začasnega skladiščenja radioaktivnih odpadkov in 
končnega odlaganja. 
  
Celotni izpusti TGP iz JE so odvisni od lastnosti elektrarne (tipa, faktorja razpoložljivosti, izkoristka 
in življenjske dobe) in geografske lege elektrarne in so ocenjeni od 5 do 40 g CO2 ekv/kWh 
proizvedene električne energije. Izpusti TGP iz JE so praviloma manjši od izpustov, ki so za celotno 
življenjsko obdobje ocenjeni za sončne elektrarne ali hidroelektrarne. 
 
Podnebni dejavniki: 
ključni strateški poudarki v zvezi s podprogramom jedrska energija 
 
Proizvodnja električne energije v jedrskih elektrarnah zanemarljivo vpliva na podnebne dejavnike in pomeni priložnost za 
izboljšanje okoljskega stanja, če nadomešča proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv. 
 
 

8.9.7 Opis vplivov podprograma jedrska energija na zdravje 

Zahteve za varstvo pred sevanji v novih JE bodo zmanjšale doze delavcev med delovanjem reaktorja, 
kot tudi med vzdrževalnimi deli med rednimi remonti. Predvideni tipi reaktorjev nove JE že v zasnovi 
upoštevajo načelo ALARA (optimizacija), da bi bil čas, potreben za vzdrževalna dela in popravila, kar 
najkrajši in ravni sevanja v delovnem okolju kar najnižje. Tako so v novi generaciji jedrskih reaktorjev 
vgrajene zahteve za zanesljivost opreme in lahko vzdrževanje in sicer: izvajanje del na daljavo ali s pol 
razdalje, varstvo delavcev med vzdrževanjem in popravili, tloris v obliki, ki zmanjšuje možnost 
razširjanja kontaminacije, zmanjševanje prirastka k sevanju v materialih in opremi, prezračevanje in 
pretok zraka v smeri, ki zmanjšuje nastajanje aerosolov v območjih, kjer se pričakuje daljše 
zadrževanje delavcev. Ocene letne kolektivne doze delavcev med normalnim delovanjem se gibljejo 
od 0,5 in 0,69 človek Sv za različne tipe reaktorjev, ki bodo predvidoma vgrajeni v novo JE. Letna 
efektivna kolektivna doza v obstoječi JE je bila v letu 2007 0,89 človek Sv. Doze delavcev, tako 
povprečna doza kot največja doza, bodo v novi JE enake ali nižje od teh v obstoječi JE v Krškem. 
  
V vsaki JE nastajajo tekoči, plinasti in trdni radioaktivni odpadki. Doze sevanja prebivalcev, ki živijo v 
okolici JE so odvisne od tekočih in plinastih izpustov ter možnih prenosnih poti radionuklidov v 
izpustih. Ker bo imela predlagana nova JE večjo moč – 1.000 ali 1.700 MWe – v primerjavi z 
obstoječo JE, ki ima električno moč 700 MWe, lahko pričakujemo nekaj večje letne izpuste 
radioaktivnih snovi. Tako bi npr. novi EPR reaktor v Krškem povzročil nekaj večje izpuste tritija, 
ogljika-14, aktivacijskih in cepitvenih produktov ter žlahtnih plinov v ozračje in v reko Savo. 
 
Čeprav so doze prebivalcev, ki živijo v bližini JE odvisne od geografske lokacije in pogojev okolja, ki 
določajo prenosne poti, je ocenjena doza dovolj dober približek za oceno vplivov na prebivalce zaradi 
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ionizirajočega sevanja. Letna doza prebivalca, ki bi živel v okolici nove JE, je ocenjena na manj kot 10 
µSv, kar je mnogo manj od avtorizirane letne meje 50 µSv in pomeni le majhen delež doze naravnega 
ozadja (manj kot 0,4%), ki jo v povprečju prejme prebivalec Slovenije.  
 

8.9.8 Opis vplivov podprograma jedrska energija na krajino 

Vplivi podprograma so povezani z gradnjo objektov in posledičnim uničenjem krajinskih prvin ter 
spremembo krajinske slike. Stopnja vpliva je odvisna od značaja posega in značilnosti krajine, v katero 
je ta poseg umeščen. 

8.9.9 Opis vplivov podprograma jedrska energija na materialne dobrine 

Z ocenjevanjem vplivov podprograma jedrska energija na materialne dobrine je treba preveriti: 
 

- morebitne negativne vplive obratovanja JE na obratovanje in učinkovitost prometne 
infrastrukture, 

-  morebitne motnje pri izvajanju storitev, ki so vezane na uporabo druge infrastrukture (kot je 
na primer komunalna), 

-  negativne vplive na vrednosti nepremičnin in zemljišč in 
- morebitno izgubo rekreacijskega območja ali drugih kakovosti območja, kjer ima obratovanje 

JE vpliv. 
 
Ukrepi podprograma jedrska energija se bodo izvajali na obstoječi lokaciji proizvodnje električne 
energije iz jedrske energije, pri čemer se bo v največji meri uporabljala obstoječa infrastruktura, 
območje nove JE pa ni tako veliko, da bi imelo pomemben negativen vpliv na obstoječo poselitev 
občine Krško.  
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9 Čezmejni vplivi 

 
Čezmejni vplivi izvajanja ukrepov NEP so ugotovljeni na vse na sosednje države: Italijo, Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško. V skladu s Konvencijo o presoji čezmejnih vplivov na okolje (Seznam 
dejavnosti) se ukrepi NEP, za katere se ugotavljajo čezmejni vplivi, uvrščajo: 

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

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

 
Čezmejne vplive smo ugotavljali in ocenili z vidika vseh obravnavanih okoljskih sestavin, to so 
naravni viri, zrak, vode, narava, kulturna dediščina, podnebni dejavniki ter krajinske in vidne 
značilnosti.  
 
Čezmejni vplivi na Avstrijo so ugotovljeni zaradi: 

- opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 
mostu pri Vučji vasi na notranji Muri in 

- predvidene nove JE. 
 
Čezmejni vplivi na Italijo in Madžarsko so ugotovljeni zaradi predvidene nove JE. 
 
Čezmejni vplivi na Hrvaško so ugotovljeni zaradi: 

- opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega 
mostu pri Vučji vasi na notranji Muri in 

- predvidene nove JE. 
 
Predvideni ukrepi NEP imajo pomemben čezmejni vpliv na okolje sosednje Avstrije zaradi 
opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji Muri, zaradi neposrednega in daljinskega vpliva na vode na vodnem telesu reke 
Mure in zaradi neposrednega in daljinskega vpliva na naravo.   
 
Za nebistvene so ocenjeni čezmejni vplivi na sosednje države zaradi gradnje nove JE in vplivi zaradi 
opredelitve območja potencialne možnosti izrabe – mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu pri 
Vučji vasi na notranji Muri na Hrvaško. 
 
Čezmejni vplivi izvajanja ukrepov NEP so ugotovljeni na vse na sosednje države: Italijo, Avstrijo, 
Madžarsko in Hrvaško.  
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10 Vrednotenje vplivov podprogramov NEP na okolje in 
omilitveni ukrepi 

10.1 Podprogram učinkovita raba energije 

10.1.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 

Kulturna dediščina  
 
Vplivi podprograma učinkovita raba energije na kulturno dediščino so ocenjeni z oceno C - nebistveni 
zaradi izvedbe naslednji splošnih omilitvenih ukrepov: 
- pri pripravi prostorskih načrtov, ki vključujejo ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti stavb 

je treba pri izvajanju teh ukrepov upoštevati konservatorska izhodišča; 
- pri osvetlitvi objektov kulturne dediščine se rešitve prilagaja nadaljnjemu razvoju varčnih sijalk; 
- v okviru ukrepa učinkovite rabe je posebno pozornost treba nameniti vrednotenju morebitne 

tehniške dediščine ter ustreznemu ravnanju z dediščino (dokumentiranju, restavriranju, 
deponiranju). 

 
Podrobne omilitvene ukrepe se določi za posamezne objekte kulturne dediščine. 
 
Pri presoji vplivov na kulturno dediščino je predpostavljeno, da bo gradnja nizkooenergijskih, 
pasivnih in skoraj nič energijskih stavb (4 % stanovanjskega fonda letno) izhajala iz nove generacije 
prostorskih aktov, ki bodo skladni z izhodišči varstva kulturne dediščine, tako da bodo vplivi te 
gradnje na kulturno dediščino nebistveni.  
 
 
Podnebni dejavniki 
 
Pri pripravi Akcijskega načrta za učinkovito rabo energije in pripravi prostorskih načrtov, ki 
vključujejo ukrepe podprograma učinkovite rabe energije, je treba upoštevati naslednje usmeritve: 
 

- za posamezno vrsto ukrepov je treba izračunati emisijo TGP v celotni življenjski dobi 
izvajanja ukrepa, vključno z ogljičnim odtisom materialov, ki so uporabljeni za izvedbo 
ukrepov,  

- pri izračunu ogljičnega odtisa izvedbe posameznega ukrepa je treba uporabljati preverjene in v 
EU priznane podatke o ogljičnem odtisu izolacijskih in drugih materialov ter metode izračuna 
emisije TGP v celotni življenjski dobi ukrepa, ki so ponovljive in referenčne za slovenske 
klimatske razmere oziroma vzorce rabe energetskih proizvodov v Sloveniji, 

- ogljični odtis za izvedbo ukrepa uporabljenih materialov naj ne presega 25 % vse emisije TGP 
v celotni življenjski dobi ukrepa. Ukrepi, pri katerih je ogljični odtis uporabljenih materialov 
pomemben delež emisije TGP v celotni življenjski dobi ukrepa (več kot 50 %), niso 
sprejemljivi z vidika vplivov na podnebne dejavnike, ker je njihov sinergičen vpliv na 
obnovljive vire energije prevelik. 

 
Vplivi podprograma učinkovite rabe energije so glede podnebnih dejavnikov ocenjeni z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomembno pripomorejo k zmanjševanju obremenjevanje okolja 
z emisijo TGP. 
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10.1.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje podprograma učinkovita 
raba energije 

Tabela 14: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma učinkovita raba energije 

 
Vrsta ukrepa / pomembni vplivi 
 

Kulturna 
dediščina 

Podnebni 
dejavniki 

Gradnja nizkooenergijskih, pasivnih in skoraj nič energijskih stavb (4% 
stanovanjskega fonda letno) 

B A 

Ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb 
 

C A 

Energetsko učinkoviti gospodinjski aparati 
 

A A 

Ukrepi URE v storitvenih dejavnostih 
 

A A 

Ukrepi učinkovite rabe v energetsko intenzivnih dejavnostih 
predelovalne industrije 
 

C A 

Horizontalni ukrepi učinkovite rabe v industriji 
 

A A 

Energetsko učinkovita javna razsvetljava 
 

C A 

 

10.2 Podprogram raba energije v prometu 

10.2.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 

Zrak  
 
Pri pripravi operativnih programov na področju cestnega prometa, ki vključujejo ukrepe za rabo 
energije v prometu, je treba upoštevati naslednjo usmeritev: 
 

- pri načrtovanju ukrepov je treba upoštevati dejstvo, da pogon vozil na biogoriva v 
konvencionalnih motorjih z notranjim zgorevanjem onesnažujejo zrak pomembno predvsem 
z emisijo delcev in emisijo dušikovih oksidov. Z uvajanjem električnih vozil ali vozil na pogon 
s stisnjenim ali utekočinjenim vodikom se onesnaževanje zraka zaradi rabe vozil bistveno 
zmanjša (ostaja le resuspenzija prahu, ki trenutno pomeni od 15 % do 30 % vse emisije iz 
cestnega prometa v urbanem okolju). 

 
Vplivi podprograma raba energije v prometu so z vidika vplivov na zrak za ukrep: 

- raba biogoriv v konvencionalnih motorjih na notranje zgorevanje ocenjeni z oceno C – 
nebistveni, če se na urbanih območjih izvajajo omilitveni ukrepi zaradi onesnaževanja 
zunanjega zraka z omejevanjem cestnega prometa na biogoriva in tekoča fosilna goriva, 

- uvajanje energetsko učinkovitih vozil in pnevmatik srednjeročno pripomore k doseganju 
okoljskega cilja na področju kakovosti zraka, zato je ta ukrep podprograma raba energije v 
prometu ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker ima opazen delež pri 
izboljšanju stanja kakovosti zunanjega zraka, 

- raba električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na vtičnico in vozil na pogon s 
stisnjenim ali utekočinjenim vodikom (v motorjih na notranje zgorevanje ali gorivnih celicah) 
ocenjeni z oceno A, ker bistveno pripomorejo k izboljšanju kakovosti zunanjega zraka v 
urbanem okolju, 

- uvajanje vozil na UNP ter SZP je ocenjeno z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker 
pomeni priložnost za izboljšanje zraka predvsem v urbanem okolju.  
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Omilitveni ukrepi, ki jih je treba v urbanem okolju izvajati ob spodbujanju rabe biogoriv v 
konvencionalnih motorjih na notranje zgorevanje, so enaki ukrepom za zmanjševanje emisije snovi v 
zrak za cestna vozila na pogon s fosilnimi gorivi:  prepoved ali omejitev prometa z vozili, ki nimajo 
vgrajenih filtrov za delce.  
 
 
Podnebni dejavniki  
 
Pri pripravi operativnih programov na področju cestnega prometa, ki vključujejo ukrepe za rabo 
energije v prometu, je treba pri načrtovanju teh ukrepov upoštevati ogljični odtis rabe alternativnih 
goriv v cestnem prometu (slika 19 tega Okoljskega poročila).  
 
Vplivi podprograma raba energije v prometu so z vidika vplivov na podnebne dejavnike za ukrep: 
 

- raba biogoriv 1. generacije (v biodizel predelana rastlinska olja) v konvencionalnih motorjih na 
notranje zgorevanje ocenjeni z oceno C – nebistveni, če se pri proizvodnji biogoriv izvajajo 
omilitveni ukrepi, ki zagotavljajo, da: 

o raba biogoriv 1. generacije pripomore k zmanjšanju emisije TGP glede na emisijo 
fosilnih goriv več kot za 40 % in da proizvodnja biogoriv sinergično ne vpliva 
škodljivo na rabo razpoložljivih kmetijskih zemljišč za pridelavo hrane,  

- uvajanje energetsko učinkovitih vozil in pnevmatik srednjeročno pripomore k doseganju 
okoljskega cilja na področju zmanjšanja emisije TGP, zato je ta ukrep podprograma raba 
energije v prometu ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A,  

- raba električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil in vozil na pogon s stisnjenim ali 
utekočinjenim vodikom (v motorjih na notranje zgorevanje ali gorivnih celicah) ocenjeni z 
oceno A, ker bistveno pripomorejo k doseganju okoljskih ciljev na področju emisije TGP, 

- raba električnih akumulatorskih vozil, hibridnih vozil na vtičnico in vozil na UNP ter SZP je 
ocenjeno z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker nima vpliva na doseganje okoljskega 
cilja na področju podnebnih dejavnikov. 

 

10.2.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje podprograma raba energije 
v prometu 

Tabela 15: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma raba energije v prometu 
Vrsta ukrepa / pomembni vplivi 
 

Zrak Podnebni 
dejavniki 

Uvajanje biogoriv – primešavanje biodizla dizelskemu gorivu in 
bioetanola bencinu 

C C 

Spodbujanje rabe biogoriv za specifična področja: kmetijstvo, javni 
promet 

C C 

Izboljšanje energetske učinkovitosti vozil in uvajanje energijsko 
učinkovitih pneumatik 

A A 

Hibridna vozila in hibridna vozila na vtičnico 
 

A A 

Vozila na vodik 
 

A A 

Vozila na UNP in vozila na SZP 
 

A A 

Polnilna infrastruktura za električna vozila, vozila na vodik, vozila na 
UNP, vozila na SZP 

A A 
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10.3 Podprogram obnovljivi viri energije 

10.3.1 Mikro, male in srednje elektrarne 

10.3.1.1 Proizvodnja električne energije v vetrnih elektrarnah 

10.3.1.1.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 
 
Naravni viri  
 
Proizvodnja elektrike v vetrnih elektrarnah je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, ki je 
ocenjen z oceno pomembnosti vpliva A, ker na naravne vire nima pomembnega vpliva.  
 
Narava 
 
Vetrne elektrarne imajo potencialni vpliv na biotsko raznovrstnost, rastlinstvo in živalstvo ter 
naravovarstveno pomembna območja.  
 
Splošni omilitveni ukrepi: 
 
1. Neprimerne lokacije za umestitev vetrnih elektrarn so: zavarovana območja, SPA območja, osrčje 

EPO Osrednje območje življenjskega prostora velikih zveri. 
 
2. Za potrebe umeščanja v prostor je za potencialna območja VE potrebno zagotoviti sledeče: 

- z ustreznim monitoringom evidentirati preletne koridorje ptic na območju VE 
- evidentirati pomembna gnezdišča ogroženih vrst v neposredni bližini  
- evidentirati prehranjevalne koridorje netopirjev na območju 
- opraviti raziskave o vplivu VE na velike zveri  
- kartirati habitatne tipe na prizadetem območju 

 
3. Glede na rezultate zgoraj naštetih raziskav je potrebno v okviru celovite presoje vplivov na okolje 

presoditi vpliv posameznih stojišč na floro, favno in HT. Stojišča je potrebno načrtovati izven 
pomembnih območij za kvalifikacijske vrste in izven strnjenih območjih kvalifikacijskih HT.  

 
4. Pri načrtovanju se je potrebno v največji možni meri izogniti poseganju v habitate zavarovanih in 

ogroženih vrst in prednostne habitatne tipe ter preprečiti negativne vplive nanje. 
 
5. Vetrne elektrarne morajo biti postavljene, načrtovane in vzdrževane tako, da ne poslabšajo 

ohranitvenih možnosti ptic. Priporočila na podlagi mednarodnih izkušenj so: 
• elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki so zavarovana zaradi ptic (SPA, IBA 

območja tudi narodni, krajinski parki, naravni rezervati, razglašeni prvenstveno zaradi ptic…), 
• elektrarne naj se načeloma ne postavljajo na območjih, ki jih redno preletava večje število ptic 

(masovno obiskane selitvene poti, še posebej zožine (bottle neck areas)), 
• elektrarne naj se načeloma ne postavljajo v bližini habitatov populacij ogroženih vrst ptic, tudi če 

območja niso formalno zavarovana, 
• pred postavitvijo je potrebno proučiti vse možne alternativne lokacije in ugotoviti, kje je vpliv 

najmanjši, 
• ugodno je, da se pred postavitvijo elektrarne izdela nacionalni plan potreb po energiji iz vetrnih 

elektrarn, ki naj upošteva realne možnosti, da se s tem izognemo postavljanju elektrarn brez 
omembe vrednega učinka na proizvodnjo elektrike, 
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• ugodno je, če se popiše ptice na vseh potencialnih območjih postavitve vetrne elektrarne, da se 
ugotovijo realne naravovarstvene razlike med območji. Vsekakor je potrebno popise izvesti vsaj na 
območju, predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega velikega potencialnega 
vpliva načrte prilagoditi, 

• popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in v času preleta, zato se morajo 
izvajati najmanj eno leto, optimalno dve, 

• pri oceni vpliva je potrebno upoštevati tudi vpliv pripadajoče infrastrukture, kot tudi daljinski 
vpliv na območja omenjena pod točkami 1–3, 

• popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
 
Usmeritve za načrtovanje: 
• Pri načrtovanju je priporočljivo, da se vetrne elektrarne umešča izven varovanih območij in izven 

območja daljinskega vpliva. 
 
 
Omilitveni ukrepi za potencialna območja VE 
 
V nadaljevanju so opisani vplivi in omilitveni ukrepi za potencialna območja VE. Območje 
neposrednega in daljinskega vpliva je določeno v skladu s Pravilnikom o presoji sprejemljivosti 
vplivov izvedbe planov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, št. 130/04, 53/06, 38/10) in 
sicer 100 m in 1000 m. Vplivi na naravo za vsa potencialna območja VE so ocenjeni z oceno C - 
nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. V fazi načrtovanja je potrebno za posamezno 
potencialno območje VE izvesti tudi celovito presojo vplivov na okolje. 
 
Ocene posameznih območij, potencialno primernih za postavitev vetrnih elektrarn, temeljijo na 
razpoložljivih podatkih. Avtorji okoljskega poročila menimo, da bo možno na vsakem od območij, ki 
so ocenjena kot pogojno sprejemljiva, umestiti vetrno elektrarno z optimiziranjem števila, lokacije in 
moči posameznih vetrnih turbin. Na podlagi novih ugotovitev, ki bi sledile iz dodatnih raziskav, pa je 
seveda možno, čeprav malo verjetno, da bi se katera od lokacij v nadaljnjih fazah umeščanja v prostor 
pokazala tudi kot nesprejemljiva. 
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Tabela 16: Opis poseganja v naravovarstveno pomembna območja na območjih, ki so za vetrne 
elektrarne predvidena v podprogramu obnovljivi viri energije 
Potencialno 
območje VE 

Varovana območja 
(Natura 2000 
območja in 
zavarovana območja - 
ZO) 

Kvalifikacijska 
vrsta/HT na 
katerega bo 
prisoten vpliv* 

Naravne vrednote in 
pričakovane naravne vrednote 
(pNV) 

Ekološko 
pomembna 
območja (EPO) in 
IBA 

Porezen Neposredni vpliv: 
- SCI Podbrdo-

Skalovje 
- ZO Cerkno – soteska 

potoka Zapoška 
- ZO Kuk: rastišče kr. 

popkoresa 
- SCI Porezen 
- SCI Cerkno – Zakriž 
 
Daljinski vpliv: 
- SCI Porezen 
- SCI Cerkno – Zakriž 
 

Neposredni in 
daljinski vpliv: 
- mali 

podkovnjak 

- Selška Sora 
- Ruscov slap 
- Skočnik pod Poreznom 
- Podcajnovo okno 
- Zapoška – soteska s slapovi 
- Spodnji Sopot pod Poreznom 
- Milpoh in Vojspoh 
- Zajtel grapa 
- Driselpoh – soteska 
- Prodar – rastišče kr. popkorese 
- Lajtna grapa 
- Davča s Poreznom 
- pNV Karbonati 

- Julijske Alpe 
- Porezen – 

Cimprovka 
- Cerkno – Zakriž 
- Podbrdo 
- Idrijca s pritoki 
- Driselpoh 

Rogatec - 
Črnivec - 
Ojstri vrh 

Neposredni vpliv: 
- ZO Slap – Cuc 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kamniško – 

Savinjske Alpe in V 
Karavanke 

 

Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 
 
 
 

- Cuc 
- Kališe – tisa 
- Riharska Draga – jelka 1 
- Riharska Draga – jelka 2 
- Slapišče v Tumfih 
- Dreta s pritoki 
- Lučnica s pritoki 
- Kranjska reber 
- Jazbina 1 
- Jazbina 2 
- Mlačko-Mlačnikovo brezno 
- Rogatec 1 
- pNV Plešivec 
- pNV Karbonati 

- Menina planina 

Špitalič - 
Trojane – 
Motnik 

/ / - Bela – lipi 
- Log pri Blagovici – lipa 
- Prilesje – kostanj 
- Špitalič – nahajališče fosilov 
- Tabor pri Špitaliču – nahajališče 

fosilov 
- Vrh – lipe nad zaselkom 
- Tabor pri Špitaliču – nahajališče 

fosilov 
- Špitalič – nahajališče fosilov 
- Brezno na Kekcu 
- Veternica 
- pNV Karbonati 

- Menina planina 

Knezdol –
Mrzlica 

Neposredni vpliv: 
- ZO KP Mrzlica 
- ZO lipe pri cerkvi sv. 

Lenarta 
- ZO Bukev blizu 

cerkve sv. Lenarta 
- ZO Hribarjeva tisa 

(II) v Mariji Reki 
- ZO Hribarjeva tisa 

(I) v Mariji Reki 
- ZO Otavnikov 

kostanj v Veliki Reki 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Posavsko 

Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 

- Durnikova bodika 
- Hribarjeva tisa 1 
- Hribarjeva tisa 2 
- Kodrov kostanj 
- Kregarjeva peč 
- Otavnikov kostanj 
- Plavčeva lipa 
- Vrhe – cerkvena bukev 
- Vrhe – lipe  
- Mrzlica 
- Kregarjeva peč 
- pNV Karbonati 

- Posavsko hribovje 
– severno ostenje – 
Mrzlica  
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hribovje – ostenje  
Golte Neposredni vpliv: 

- ZO Visočnikov javor 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kamniško – 

Savinjske Alpe in V 
Karavanke 

Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 
 

- Leskovškova lipa 
- Leskovškova pustora – leska 
- Leskovškova tisa 
- Libija – slapovi 
- Libija s pritoki 
- Mačkin kot – stena 
- Ravne – požiralnik 
- Sušnikov javor 1 
- Sušnikov javor 2 
- Visočnikov javor  
- Visočnikova lipa 
- Zaloka – ponorna jama 
- Brezno dveh lobanj 
- Partizansko skladišče 
- Ponor v Zaloki 2 
- Rupa 
- pNV Karbonati 

- Kamniško – 
Savinske Alpe 

Črni vrh - 
Zaloška 
planina 

Neposredni vpliv: 
- SCI Pohorje 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Pohorje 

Neposredni vpliv: 
- Vrstno bogata 

travišča s 
prevladujočim 
navadnim 
volkom (Nardus 
stricta) na 
silikatnih tleh  

- Silikatna 
skalnata 
pobočja z 
vegetacijo 
skalnih razpok 

 
Daljinski vpliv: 
- sršenar 
 

- Javhovo – rdeči bor 
- Kotniško – jelka 
- Miklavževa bodika 
- Mislinja 
- Mislinjski greben – lipa 
- Srklovnik – jelka 
- Smagajeva lipa 
- Strmčnikovi lipi 
- Svečkova lipa 
- Mislinja 
- Paka 
- pNV Pohorje 

- Pohorje 

Slivniško 
Pohorje 

Neposredni vpliv: 
- ZO Janžetova lipa v 

Kalšah št. 11 
 
 

/ - Jenžetova lipa 
- pNV Pohorje 

- Fram 
- Devinja 
- Pohorje 

Velika gora Neposredni vpliv: 
- SCI Kočevsko 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Kočevsko – 

Kolpa 
- SCI Kočevsko 
 

Neposredni vpliv:  
- velike zveri 
- netopirji 

(navedeni 
spodaj) 

 
Daljinski vpliv: 
- planinski orel 
- sokol selec 
- belorepec 
- sršenar 
- mulasti netopir 

(širokouhi 
netopir) 

- južni 
podkovnjak 

- veliki 
podkovnjak 

- mali 
podkovnjak 

- Skedenca 
- Kravjerebersko brezno 
- pNV Karbonati 

- Osrednje območje 
življenjskega 
prostora velikih 
zveri 

Novokrajski 
vrhi 

Neposredni vpliv: 
- SCI Sušački, 

Smrdejski in Fabski 
potok 

Daljinski vpliv: 
- dolgokrili 

netopir 
- dolgonogi 

- Sušak – drevje pri cerkvi sv. 
Ivana 

- Sušački, Smrdejski 
in Fabski potok 
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- ZO Drevje pri cerkvi 
v Sušaku 

- Vplivno območje 
regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
Daljinski vpliv: 
- SPA Reka – dolina 
- SCI Reka 

netopir 
- veliki 

podkovnjak 
 

Hrpelje – 
Slope 

Daljinski vpliv: 
- SCI Kras 
- SPA Kras 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
 

Daljinski vpliv: 
- veliki 

podkovnjak 
- dolgokrili 

netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- mali 

podkovnjak 
- navadni netopir 
- ostrouhi 

netopir 
- vejicati netopir 
- kačar 
- sršenar 

- Jelihovec 
- Jama pod Zajčevo dolino 
- Jama pod Krasom 
- Jama nad Sovnikom 
- Jama v Gaberju 
- Kabalenščica 
- Pečina nad Palkovo ogrado 
- Pečina Sovnik 
- SI 1 (Slope) 
- pNV Matarsko podolje – meja 

K-Tc 
- pNV Karbonati 

/ 

Senožeška 
Brda - 
Vremščica - 
Čebulovica - 
Selivec 

Neposredni vpliv: 
- SCI Vrhe nad Rašo 
- SCI Dolina Vipave 
- SPA Kras 
- ZO Brestovica pri 

Povirju – Petnjak 
- Vplivno območje 

regijskega parka 
Škocjanske jame 

 
Daljinski vpliv: 
- SCI Kras  
- SPA Kras  
- SPA Trnovski gozd – 

južni rob in Nanos  
- SCI Trnovski gozd - 

Nanos 
- SCI Nanoščica 
 
Daljinski vpliv za ZO: 
- Brestovica pri 

Povirju – Petnjak 
- Vremščica - vrh in 

pobočja 
- Brestovica pri 

Povirju - kal 
Globočaj 

- Nanos - južna in 
zahodna pobočja z 
vrhovi Pleše, 
Grmade in Ture 

- Speleološki sistem 
podzemeljske 
Rakuljščice 

- Južni in zahodni 
obronki Nanosa 

 

Neposredni vpliv: 
- južni 

podkovnjak 
- veliki 

podkovnjak 
- sršenar  
- kačar  
 
Daljinski vpliv: 
- sršenar  
- kačar  
- veliki 

podkovnjak 
- dolgokrili 

netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- mali 

podkovnjak 
- navadni netopir 
- ostrouhi 

netopir 
- vejicati netopir 
- veliki navadni 

netopir 
- južni 

podkovnjak 
- veliki 

podkovnjak 

- Dolenja vas pri Senožečah – 
stratigrafska meja 

- Laže – lipa pred asfaltno bazo 
- Volče – lipa na Jezerih 
- Volče – vaški kal 
- Nanoščica 
- Sajevško polje 
- Raša 
- Brezno v Kukčevi Lozi 
- Brezno na Lovcah 
- Brezno v kamnolomu v Lažah 
- Luknja v skali 
- Petnjak 
- Tončkov spodmol 
- Stanovica 
- Spodmol ob Raši pod Renicami 
- Zalovka 
- pNV Vremski Britof – Podgraje 

– flišni rob 
- pNV Kras 
- pNV Karbonati 

- Kras 
- Vipava – reka in 

osrednji del 
Vipavske doline 

- Slavinski Ravnik 
- Vrhe na Vipavskem 
 
 
IBA: 
Kras 

Grgar – 
Trnovo 

Daljinski vpliv: 
- SPA Banjšice 
- SPA Trnovski gozd – 

Daljinski vpliv: 
- sršenar 
- planinski orel 

- Ravnica – stratigrafski stik 
- Voglarji – nahajališča fosilov 
- Brezen 1 pri Batičih 

- Trnovski gozd in 
Nanos 
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južni rob in Nanos  
- SCI Trnovski gozd – 

Nanos  
- SPA Trnovski gozd 
 

- kačar 
- sokol selec 
- beloglavi jastreb 
- mali 

podkovnjak 
- veliki 

podkovnjak 
- južni 

podkovnjak  
- dolgokrili 

netopir 
- dolgonogi 

netopir 
- veliki navadni 

netopir 
 

- Brezen 1pri Voglarjih 
- Brezen 3 pri Batičih 
- Brezen 3 pri Cvetrežu 
- Brezen 4 pri Voglarjih 
- Jama 2 pri Trnovem 
- Jama v Bukovih dolinah 
- pNV Visoki kras 
- pNV Karbonati 

Banjščice – 
Lokovec 

Neposredni vpliv: 
- ZO Banjšice, Brezno 

na Vodicah 
 
Daljinski vpliv: 
- SPA Banjšice 
 

Daljinski vpliv: 
- sršenar 
 

- Brezen 1 pri Podleščah 
- Brezen 1 pri Zgorelnicah 
- Brezen 2 pri Podleščah 
- Brezen 2 pri Zgorelnicah 
- Brezen 3 pri Bregu 
- Brezen 4 pri Mokrinih 
- Brezen na Vodicah 
- Brezen pri Bricu 
- Brezen pri Frnažih 
- Brezen pri Volniku 
- Brezno Veternik 
- Brezno za Kniževim bregom 
- Gorjupovo pokrito brezno 
- Jama pri Podlaki 
- Rupa na Smrdikovcu 
- Smrdikovec 
- Srednikovo brezno 
- pNV Visoki kras 

/ 

Avče / / - pNV Visoki kras / 
  
Poleg splošnih omilitvenih ukrepov je potrebno pri načrtovanju upoštevati še konkretne omilitvene 
ukrepe za posamezno lokacijo: 
 
1. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Porezen: 
- Posege naj se načrtuje izven NV. 
- Posege naj se načrtuje izven SCI Podbrdo-Skalovje, ZO Cerkno – soteska potoka Zapoška in  ZO 

Kuk. 
- Pri posegih, ki vplivajo na zavarovani območji je potrebno upoštevati  Odlok o razglasitvi kulturnih 

in zgodovinskih spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Idrija (Uradni list SRS, 
št. 16/86, 56/93) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju občine Tolmin (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova Gorica in Tolmin, 
št. 5/90). 

- V rastišče kratkodlakave popkorese  poseganje ni dovoljeno. 
- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posega (še posebej stojišč vetrnic). 

- Raziskati vpliv na planinskega orla in beloglavega jastreba. Ugotoviti morebitne preletne in selitvene 
koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 

 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
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2. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 
- Posege naj se načrtuje izven NV. 
- Ohraniti je potrebno ZO Slap – Cuc. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO Slap – Cuc je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih 

znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Uradni list 
SRS, št. 27/87). 

- Raziskati vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst na 
terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave naj se upošteva pri načrtovanju posega (še posebej stojišč 
vetrnic). 

- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
3. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Špitalič - Trojane - Motnik: 
- Posege naj se načrtuje izven NV. 
- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
4. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Knezdol -Mrzlica: 
- Posege naj se načrtuje izven NV in izven zavarovanih območij. 
- Dendrološke spomenike je potrebno ohraniti. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, 

arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Trbovlje 
(Uradni vestnik Zasavja, št. 4/96) in Odlok o razglasitvi dendroloških spomenikov in spomenikov 
oblikovane narave v občini Žalec (Uradni list RS, št. 40/97,78/98). 

- Raziskati je treba vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen  je priporočeno opazovanje 
vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še 
posebej stojišč vetrnic). 

 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
5. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Golte: 
- Posege naj se načrtuje izven NV in ZO Visočnikov javor.  
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO, je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti ter 

kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87). 
- Raziskati je treba vpliv na planinskega orla in sokola selca. V ta namen  je priporočeno opazovanje 

vrst na terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še 
posebej stojišč vetrnic). 

- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
6. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Črni vrh - Zaloška planina: 
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- Na delu, ki sega v SCI Pohorje, naj se izvede kartiranje HT. Posege naj se načrtuje izven 
kvalifikacijskih HT in habitatov vrst. 

- Posege naj se načrtuje izven območij NV. 
- Raziskati je treba vpliv na sršenarja, orla in ruševca. V ta namen je priporočeno opazovanje vrste na 

terenu vsaj dve leti. Izsledke raziskave je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej 
stojišč vetrnic). 

- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
7. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Slivniško Pohorje: 
- V rastišče ZO in NV Janžetova lipa naj se ne posega. Pri načrtovanju  je potrebno upoštevati Odlok 
o razglasitvi naravnih znamenitosti ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov na območju občine 
Mozirje (Uradni list SRS, št. 27/87 ). 
- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
8. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Velika gora: 
- Posege naj se načrtuje izven NV. 
- Raziskati vpliv na vrste: planinski orel, sokol selec, belorepec in sršenar. V ta namen  je priporočeno 

opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. 
- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju in 

ugotoviti vpliv nanje. V ta namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
- Zbrati podatke o velikih zvereh oz. opraviti raziskave na celotnem območju in ovrednotiti vpliv 

nanje. 
- Izsledke zgoraj navedenih raziskav je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej 

stojišč vetrnic). 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
9. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Novokrajski vrhi: 
- Posege naj se načrtuje izven SCI Sušački, Smrdejski in Fabski potok in NV. 
- V ZO Drevje pri cerkvi v Sušaku naj se ne posega. Pri načrtovanju  je potrebno upoštevati  Odlok o 

naravovarstvenem spomeniškem redu v občini Ilirska Bistrica (Primorske novice – uradne objave, 
št. 6/69). 

- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev. V ta namen  je 
priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. Izsledke raziskave naj se upošteva pri 
načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Ugotoviti preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
- Preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
10. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Hrpelje-Slope: 
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- Posege naj se načrtuje izven NV. 
- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju. V ta 

namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
- Raziskati je treba vpliv na kačarja in sršenarja. V ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu 

vsaj dve leti, izsledke raziskav je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč 
vetrnic). 

- Preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
11. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Senožeška Brda - Vremščica - 
Čebulovica - Selivec: 
- Posege na SCI Vrhe nad Rašo in SCI Dolina Vipave načrtovati tako, da se ohrani celovitost in 

povezanost habitatov kvalifikacijskih vrst. 
- V prezimovališča in počivališča kvalifikacijskih vrst netopirjev se ne sme posegati, stojišč VE naj se 

ne načrtuje min. v radiu 1000 m. 
- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju. V ta 

namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
- Raziskati vpliv na kačarja in sršenarja ter tudi na veliko uharico in belo štorkljo. V ta namen je 

priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti, izsledke raziskav je potrebno upoštevati pri 
načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

- Posege naj se načrtuje izven NV. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO Brestovica pri Povirju - Petnjak, je potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti in kulturnih spomenikov na območju občine Sežana (Primorske 
novice – uradne objave, št. 13/92, 68/95), Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
ter naravnih znamenitosti na območju občine Ajdovščina (Uradno glasilo občin Ajdovščina, Nova 
Gorica in Tolmin, št. 4/87) in Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih spomenikov ter naravnih 
znamenitosti na območju občine Postojna (Primorske novice - uradne objave, št. 29/84, 30/91). 
- Preprečiti onesnaženje podzemnih jamskih sistemov. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
12. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Grgar - Trnovo: 
- Evidentirati je treba zatočišča, prehranjevalne habitate in preletne poti netopirjev na območju. V ta 

namen  je priporočeno opazovanje vrst v obdobju vsaj enega leta. 
- Raziskati je treba vpliv na ptice: sršenar, planinski orel, kačar, sokol selec in beloglavi jastreb. V ta 

namen  je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti. 
- Izsledke zgoraj navedenih raziskav je potrebno upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej 

stojišč vetrnic). 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
13. Omilitveni ukrepi za umestitev vetrnih elektrarn na območju Banjščice - Lokovec: 
- Posege naj se načrtuje izven NV in ZO Banjšice, Brezno na Vodicah. 
- Pri posegih, ki vplivajo na ZO je potrebno upoštevati Odlok o razglasitvi kulturnih in zgodovinskih 

spomenikov ter naravnih znamenitosti na območju občine Nova Gorica (Uradno glasilo občine 
Nova Gorica, št. 8/85). 
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- Raziskati je treba vpliv na sršenarja, planinskega orla, kačarja, sokola selca in beloglavega jastreba. V 
ta namen je priporočeno opazovanje vrst na terenu vsaj dve leti, izsledke raziskave je potrebno 
upoštevati pri načrtovanju posegov (še posebej stojišč vetrnic). 

 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje  vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
14. Omilitveni ukrepi za umestitev VE Avče 
- Ugotoviti morebitne preletne in selitvene koridorje ujed in jih upoštevati pri načrtovanju posega. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti za potencialno območje vetrne elektrarne se mora izvesti na ravni 
podrobnejšega plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov 
izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja. 
 
 
Kulturna dediščina  
 
Potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn obsegajo hribovita območja s praviloma majhnim 
obsegom dediščine. Iz teh območij so že izločena območja z veliko gostoto dediščine, območja 
dediščinskih in zgodovinskih krajin oz. območja planin z objekti stavbne dediščine, zato vplivov na ta 
območja ni pričakovati. Večji obseg možnih konfliktov z dediščino je pričakovati na lokacijah na 
Primorskem ter na območju med Špitaličem in Mrzlico, kjer glede vetra ugodna območja v večji meri 
posegajo v območja večje gostote dediščine.  
 
Tabela 17: Opis registriranih območij dediščine na območjih, ki so za vetrne elektrarne predvidena v 
podprogramu obnovljivi viri energije in jih treba upoštevati v naslednjih fazah načrtovanja 
Potencialno 
območje VE 

Območja dediščine* 

Porezen - 
Rogatec - 
Črnivec - 
Ojstri vrh 

- 

Špitalič - 
Trojane – 
Motnik 

- Spodnji Okrog pri Motniku – zaselek (EŠD 15280) 
- Špitalič – cerkev sv. Antona Puščavnika (EŠD 2563) 
- Bela – Pidov mlin (EŠD 12864) 
- Motnik – Trško naselje (EŠD 12028) 
- Motnik – naselbina Za zidom (EŠD 11346) 
- Motnik – poznoantična utrdba (EŠD 11347) 
- Zgornji Motnik – zaselek Brezovica (EŠD 4342) 
- Zgornji Motnik – zaselek Vrh (EŠD 490576) 
- Zgornji Motnik – zaselek Srobotno (EŠD 490575) 

Knezdol –
Mrzlica 

- Knezdol – zaselek Zgornje Svine (EŠD 8417) 
- Čeče – zaselek Jesenova Ravan (EŠD 10136) 

Golte - Ter – domačija Ter 55 (EŠD 25410) 
- Bele Vode – Domačija Bele Vode 45 (EŠD 26625)  

Črni vrh - 
Zaloška 
planina 

- Mislinja – domačija Mislinja 289 (EŠD 463) 

Slivniško 
Pohorje 

- Kočno pri Polskavi – grad Gromberk (EŠD 6911) 

Velika gora / 
Novokrajski 
vrhi 

- Zabiče – Grad Gotnik (EŠD 8466) 
- Fabci – vas (EŠD 27673) 
- Sušak – vas (EŠD 27742) 
- Sušak – cerkev sv. Janeza Krstnika (EŠD 3726) 

Hrpelje – - 
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Slope 
Senožeška 
Brda - 
Vremščica - 
Čebulovica – 
Selivec 

- Volče pri Košani – vas (EŠD 16097) 
- Volče pri Košani – arheološko območje Žuškovka (EŠD 9592) 
- Laže – gradišče Ajdovc (EŠD 7292) 
- Senožeče – drevored ob cesti Razdrto – Senožeče (EŠD 7938) 
- Potoče pri Senožečah – gradišče Bandera (EŠD 105) 
- Dolenja vas pri Senožečah – gradišče Hribi (EŠD 7267) 
- Dolenja vas pri Senožečah – gradišče Šmarnik (EŠD 7269) 
- Razdrto – arheološko najdišče Goli vrh (EŠD 13047) 

Grgar – 
Trnovo 

- 

Banjščice – 
Lokovec 

- 

Avče - Kanalski Vrh - Cerkev sv. Antona Padovanskega (EŠD 3739)** 
Legenda: 
* Navedena so obsežnejša oz. pomembnejša območja dediščine, katerim je treba nameniti posebno pozornost.. Posamezni 
manjši objekti dediščine (stavbne in memorialne dediščine) niso navedeni. Ocenjeno je, da se bo možno tem objektom v 
fazi podrobnejšega načrtovanja v celoti prilagoditi in ne bodo ogroženi. 
** Izven potencialnega območja VE, toda v vidnem stiku s posegom. 
 
Ugotavljanje vpliva na arheološko dediščino v fazi strateške presoje vplivov na okolje ni možno. 
Predvidevamo, da se bo možno znanim arheoloških najdiščem pri podrobnejšem umeščanju izogniti. 
Na območjih posameznih vetrnic in spremljajoče infrastrukture bo predvidoma treba opraviti 
predhodne arheološke raziskave.  
 
Ocenjeno je, da so pri umeščanju posameznih vetrnic prilagajanja (izogibanja) posameznim objektom 
in območjem dediščine zaradi sorazmerno velikega manevrskega prostora usklajevanja oz. 
optimizacije možna. Za omilitev vplivov na podobo dediščine v širšem prostoru se upošteva 
omilitvene ukrepe za varstvo krajine (glej v nadaljevanju). 
 
Vplivi ukrepa na kulturno dediščino so ocenjeni z oceno C - nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov. Ti ukrepi se nanašajo na optimizacijo umestitve posameznih objektov in naprav za 
izkoriščanje vetrne energije oz. spremljajoče infrastrukture znotraj posameznih potencialnih območij 
za postavitev vetrnih elektrarn v naslednjih fazah načrtovanja na način, da posamezne enote dediščine 
ne bodo prizadete, praviloma z izogibanjem, vključno vplivnim območjem dediščine. Pri opredelitvi 
vplivnega območja je treba upoštevati, da je lahko zaradi razsežnosti vetrnic to večje kot pri ostalih 
prostorskih ureditvah. 
 
Podnebni dejavniki  
 
Proizvodnja elektrike v vetrnih elektrarnah je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, ki je 
ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, kar pomeni priložnost za izboljšanje okoljskega 
stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Krajina  
 
Potencialna območja za vetrne elektrarne ne posegajo v izjemne krajine. Iz teh območij so smiselno 
izvzeta tudi krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni. V manjših delih, 
kjer so robni deli teh območij zajeti zaradi izkoriščanja prostora z ugodnimi vetrovnimi razmerami, je 
treba posebno pozornost nameniti podrobnejšemu umeščanja vetrnic v prostor. 
 
Prišlo bo do spremembe podobe krajin s prepoznavnimi značilnostmi na lokalni ravni, predvsem: 
 

- gozdnih hribovitih krajin, na vidno izpostavljenih grebenih in pobočjih, predvsem na lokacijah 
Porezen, Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh, Knezdol - Mrzlica, Črni vrh - Zaloška planina, Grgar 
- Trnovo; 
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- kraških krajin primorske regije na območju Divaškega krasa, kmetijskega sveta suhih dolov, za 
katerega so značilni kraški reliefni pojavi, kamniti suhozidi, kupi kamenja in prevladujoče 
travinje s posamičnim drevjem ter kraške gmajne, s pretežno pionirskimi vrstami zaraščajoče 
se revne, skalnate površine, s prevladujočim črnim borom - na lokacijah Hrpelje - Slope, 
Senožeška Brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec. 

 
Na teh območjih bo prišlo do izgube značilnih krajinskih prvin, predvsem mikroreliefnih pojavov, 
živic, suhozidov. 
 
Vplivi ukrepa so ocenjeni z oceno C - nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. Ti ukrepi se 
nanašajo na optimizacijo umestitve posameznih objektov in naprav za izkoriščanje vetrne energije  oz. 
spremljajoče infrastrukture znotraj posameznih potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn v 
naslednjih fazah načrtovanja na način, da bodo v čim večji ohranjene prepoznavne krajinske 
značilnosti znotraj posameznih območij ter da bodo spremembe krajinske slike čim manjše oz. take, 
da bo krajinska podoba območij z vetrnimi elektrarnami še vedno skladna. 
 
Splošni omilitveni ukrepi za umeščanje vetrnih elektrarn 
 
1. Kakovost krajine: 
 
- Vetrnih elektrarn naj se ne umešča v krajinska območja s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni in v območja izjemnih krajin. Pri umeščanju vetrnih elektrarn v bližino teh 
območij se izvede analizo vidne spremembe prostora in izvede ustrezne prilagoditve. Ohranja se 
vse značilne poglede na ali iz teh območij. 

- Krajina z večjo stopnjo biotske pestrosti in naravne ohranjenosti je za umestitev vetrnih elektrarn 
bolj ranljiva, umeščanju v ta območja naj se izogiba. 

 
2. Merilo: 
 
- Pri obsegu, številu, velikosti in razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva merilo prostora. 

Prostor krajin večjega merila je manj ranljiv za postavitev vetrnih elektrarn kot prostor krajin 
manjšega merila, kjer vetrne elektrarne lahko postanejo prepoznavne in opazne prostorske 
dominante in so v kontrastu z drobno strukturiranimi krajinskimi značilnostmi. 

- Ohranja in upošteva naj se funkcionalna območja in merilo manjših naselij, vasi in zaselkov, kjer bi 
merilo vetrnih elektrarn lahko uničila obstoječa prostorska razmerja. 

- Išče naj se take lokacije, ki omogoča postavitev skupine vetrnih elektrarn kot ene enote. Izogiba naj 
se postavljanju razpršenih posamičnih elektrarn na večje razdalje. 

 
2. Relief: 
 
- Pri izbiri lokacije naj se upošteva širše reliefne in topografske značilnosti območja. Odprta krajina z 

zaobljenimi, blagimi reliefnimi prehodi ali krajina ravnin in manjše krajinske pestrosti, brez 
izrazitega karakterja je za postavitev vetrnih elektrarn manj ranljiva kot pestra krajina z drobno 
členjenimi strukturami in manjšo stopnjo odprtosti.  

- Pri umeščanju vetrnih elektrarn naj se upošteva odprtost/prehodnost oz. zaprtost/neprehodnost 
prostora, ki se ustvarja predvsem z izoblikovanostjo površja in pojavnostjo vegetacije, še posebno 
v prostoru večjega merila, kjer reliefne in vegetacijske mase  pridejo bolj do izraza. Take krajine 
ustvarjajo več možnosti ustvarjanja zaslona in uteži vetrnim elektrarnam ter večjo vpetost 
spremljevalne infrastrukture ter dostopnih poti v prostor. 

 
3. Strukturne značilnosti in krajinske prvine: 
 
- Upošteva naj se strukturne značilnosti prostora. 
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- Nova prostorska razmerja zaradi vnosa novih struktur – vetrnih elektrarn naj se vzpostavlja z 
upoštevanjem obstoječih prostorskih struktur (polja, živična vegetacija ipd.) in smeri (linije 
vodotokov, cest, gozdnega roba ipd.) ter pokrovnosti tal (masa gozda ipd.) tako, da nove strukture 
dopolnjujejo in/ali nadgrajujejo obstoječe. Krajine brez posebne kompleksnosti  in z enostavno 
krajinsko zgradbo čistih prostorskih smeri so ustreznejše za umeščanje vetrnih elektrarn kot 
kompleksne krajine z nepravilnimi in bolj členjenimi strukturami.  

 
 
 
4. Urbanizirana območja: 
 
- Urbanizirana območja z večjo stopnjo degradiranosti značilnih prostorskih struktur so za 

umestitev vetrnih elektrarn praviloma primernejša. Za umestitev vetrnih elektrarn naj se izkoristi 
območja obstoječih poslovnih con, industrijskih obratov, razvrednotenih območij kopov in 
deponij ter območja vzdolž prometne infrastrukture ipd. 

- Zagotavlja naj se skladna razmerja med vetrnimi elektrarnami in urbanimi predeli. 
- Izogiba naj se vzpostavljanju novih struktur na območjih, ki so že prenasičena. 
 
5. Vidnost: 
 
- Izrabi naj se nagibe in reliefne strukture (pobočja, grebene, gorske hrbte ipd.) za usmerjanje in/ali 

zakrivanje pogledov, npr.: vetrna elektrarna na slemenu nad vbočenim pobočjem je vidno bolj 
izpostavljena kot vetrna elektrarna na slemenu nad izbočenim površjem ipd. Vetrne elektrarne naj 
se ne umešča na višje ležeča in izpostavljena območja, ki v širšem prostoru predstavljajo 
pomembne prostorske dominante (izpostavljen hrib, sleme, reliefni rob, sredina doline…). 
Upošteva naj se vidna izpostavljenost območij. Ohranja naj se za prostor značilne poglede 
predvsem iz frekventnih točk zadrževanja (razgledne točke, ceste, naselja ipd.). 

 
6. Oblikovanje: 
 
- Velikost posamezne vetrne elektrarne (velikost vetrnice in dolžina stebra) se določi glede na merilo 

prostora (grobo/drobno členjena krajina) v katerega se umešča in reliefnih značilnosti območja 
(dolina, hrib, pobočje reliefni rob, sleme…). 

- Upošteva naj se sodobne oblikovne možnosti in rešitve ter uporablja rešitve prilagojene prostorom 
v katere so nameščene (npr. valjaste turbine nad cestami). 

- Objekti pod vetrnimi elektrarnami in ostala spremljajoča infrastruktura (transformatorske postaje 
ipd.) naj v prostoru ne bo moteča, naj bo kolikor je le mogoče majhna, grajena enostavno in 
oblikovana kakovostno v skladu s stavbarskimi značilnostmi območja ali v skladu s sodobnimi 
oblikovalskimi smernicami. 

- Upoštevanje kompozicije in odnosov vetrnih elektrarn ena napram drugi, skupina napram skupini 
ter napram izbranemu območju glede na: pogled od blizu/daleč, gručasta/razpršena, 
pravilna/nepravilna razmestitev, velike/majhne, barvne/brezbarvne, učinek pogleda s horizonta 
glede na tip razmestitve.  

- Pri razmestitvi vetrnih elektrarn naj se upošteva naslednja izhodišča izhajajoč iz reliefnih 
značilnosti: 
- pravilna in/ali linearna razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za prostor za katerega so 

značilne večje dimenzije, odprtost, preglednost in pravilna strukturiranost; 
- nepravilna in/ali gručasta razmestitev vetrnih elektrarn je primernejša za členjeno, valovito 

krajino; 
- razmestitev s stopnjevanjem je ugodna, kadar se vetrne elektrarne umeščajo na poudarjene 

prostorske poteze (iztek grebena preko pobočja na ravnino). 
- Upošteva se jasnost pogleda na vetrne elektrarne. 
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Omilitveni ukrepi za potencialna območja za postavitev vetrnih elektrarn 
 
1. Območje Porezen: 
 
- zaradi mestoma zelo strmih, vidno izpostavljenih in prometno nedostopnih pobočij s pričakovanimi 

težjimi pogoji gradnje, je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti posebno pozornost, izkorišča 
naj se območja z dostopi po obstoječem cestnem omrežju; 

- ohranja naj se območja samotnih kmetij in upošteva vidno izpostavljenost posameznih grebenov in 
pobočij. 

 
2. Območje območju Rogatec - Črnivec - Ojstri vrh: 
 
- jugovzhodni del tega območja deloma sega v krajinsko območje s prepoznavnimi značilnostmi na 

nacionalni ravni: Zadrečka dolina, zato je treba podrobnejšemu umeščanju nameniti posebno 
pozornost, podobno velja za (iz Ljubljanske kotline) vidno zelo izpostavljeno jugozahodno pobočje 
Kranjske rebri. 

 
3. Območje Špitalič - Trojane - Motnik: 
 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se posebno pozornost nameni drobno členjeni kmetijski krajini in 

prostorski razglednosti planot, pobočij in slemen. 
 
4. Območje Knezdol - Mrzlica: 
 
- območje je vidno dokaj izpostavljeno, posege naj se načrtuje tako, da bo vidna izpostavljenost čim 

manjša; 
- ohranja naj se območja zaselkov na pobočjih in slemenih. 
 
5. Območje Golte: 
 
- pri podrobnejšemu umeščanju naj se upošteva razglednost iz okoliških vrhov. 
 
6. Območje Črni vrh - Zaloška planina: 
 
- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju vodotokov in 

prostorom posameznih kmetij na pobočjih. 
 
7. Območje Slivniško Pohorje: 
 
- posebno pozornost pri podrobnejšem umeščanju vetrnic se nameni ohranjanju gručastih zaselkov 

na čistinah in razgledanosti prostora. 
 
8. Območje Velika gora: 
 
- upošteva naj se drobno členjeno kulturno krajino; 
- pri podrobnejšem umeščanju je treba posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 

poselitvenih območij in območij kulturne dediščine ter spremembo vidne zaznave prostora z 
območja Loškega potoka in Cerkniškega polja prepoznavnim na državni ravni. 

 
9. Območje Novokrajski vrhi: 
 
- ohranja naj se funkcionalna območja naselij. 
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10. Območje Hrpelje - Slope: 
 
- posebno pozornost se pri načrtovanju vetrnih elektrarn nameni ohranjanju odprtosti prostora 

napram poselitvenim območjem. 
 
11. Območje Senožeška Brda - Vremščica - Čebulovica - Selivec: 
 
- posebno pozornost je potrebno pri umeščanju nameniti ohranjanju razglednim golim višje ležečim 

območjem ter območjem gručastih vasi ter odprtosti prostora napram poselitvenim območjem. 
 
12. Območje Grgar - Trnovo: 
 
- posebno pozornost se pri načrtovanju vetrnih elektrarn nameni ohranjanju odprtosti prostora 

napram poselitvenim območjem. 
 
13. Območje Banjščice - Lokovec: 
 
- pri umeščanju vetrnih elektrarn je potrebno posebno pozornost nameniti ohranjanju značilnosti 

območja razpršene poselitve območja Lokovec. 
 
14. Avče: 
 
- pri načrtovanju vetrnih elektrarn naj se upošteva vidne značilnosti širšega območja, predvsem iz 

smeri Kanalskega vrha. 
 
Materialne dobrine  
 
Proizvodnja elektrike v vetrnih elektrarnah je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, ki je 
ocenjen z oceno pomembnosti vpliva A, ker na materialne dobrine nima pomembnega vpliva razen 
na območjih smučišč ali drugih vrst rekreacije, kjer je treba upoštevati odmik vetrne elektrarne v 
razdalji 3 premerov vetrnice od območij, kjer se v zimskem času dalj časa zadržujejo rekreativci 
(območja smučarskih prog in žičnic).  
 

10.3.1.1.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v 
vetrnih elektrarnah 

 
Tabela 18: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v vetrnih elektrarnah 

 
Območje ukrepa / pomembni 
vplivi 
 

Naravni 
viri 

Narava Kulturna 
dediščina 

Podnebni 
dejavniki 

Krajina  Materialne 
dobrine 

Porezen 
 

A C C A C A 

Rogatec  
Črnivec-Ojstri Vrh 

A C C A C A 

Špitalič Trojane Motnik 
 

A C C A C A 

Knezdol Mrzlica 
 

A C C A C A 

Golte 
 

A C C A C B 

Črni vrh  
Zaloška planina 

A C C A C A 

Slivniško Pohorje A C C A C A 
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Velika Gora 
 

A C C A C A 

Novokrajski vrhi 
 

A C C A C A 

Hrpelje – Slope 
 

A C C A C A 

Senožeška Brda - Vremščica - 
Čebulovica – Selivec 

A C C A C A 

Grgar Trnovo 
 

A C C A C A 

Banjščice Lokovec 
 

A C C A C A 

Avče A C C A C A 
 
 

10.3.1.2  Proizvodnja električne energije v malih hidroelektrarnah 

10.3.1.2.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 
 
Voda   
 
Gradnja novih mHE se izvaja na vodnih telesih v skladu z omejitvami in pogoji za hidroenergetsko 
rabo vode v mHE, pri čemer je treba za vsako mHE posebej v postopku umeščanja v prostor 
upravičiti spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode v skladu s postopki, 
ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES.  
 
Vplivi ukrepa na vode so ocenjeni z oceno C - nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov.  
 
Omilitveni ukrepi se nanašajo predvsem na sprejemljiv obseg sprememb hidro-morfološkega stanja 
vodnega telesa ter na upoštevanje postopkov načrtovanja teh sprememb v skladu z navodili za 
uporabo izjem v skladu 4(7) členom Direktive 2000/60/ES.  
 
Splošni omilitveni ukrepi, ki se nanašajo na izbiro tehnike rabe površinske vode za proizvodnjo 
električne energije v mHE so: 
 
- Prednostno je treba izbrati tako imenovani derivacijski načini rabe vode za proizvodnjo električne 

energije v mHE. 
- Pretočni način rabe vode v mHE je dopusten, če so mHE nameščene na siceršnjih jezovih, ki so 

objekti vodne infrastrukture, namenjeni zadrževanju ali usmerjanje vodnega toka.   
- Obnova obstoječih mHE z namenom zmanjšanja hidro-morfoloških vplivov in povečanja 

izkoristka proizvodnje električne energije v obstoječih mHE ima prednost pred gradnjo novih 
mHE. 

 
Narava 
 
Vpliv izvedbe hidroelektrarn se lahko kaže kot neposredno uničenje vodnih in obvodnih habitatov ter  
prekinitev prehodnosti vodotoka za vodne organizme.  
 
Strateške usmeritve za umeščanje mHE v prostor: 

• Male HE naj se prioritetno umešča izven območij z varstvenim statusom. Umeščanje posegov 
na zavarovana območja je sprejemljivo pod pogojem, da tovrsten poseg dovoljuje zakonodajni 
akt, pri načrtovanju posega pa je potrebno upoštevati cilje in režime zavarovanega območja. 
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• Predlagamo, da se opravi analiza stanja in na podlagi analize vzpostavi evidenca izvedenih in 
načrtovanih mHE. 

• Priporočamo, da se pred načrtovanjem novih mHE preuči možnost posodabljanja tehnologij 
na obstoječih lokacijah in da se pri načrtovanju prednostno izkoristi obstoječe, a opuščene 
objekte, kot so mlini in žage. 

 
Splošni omilitveni ukrepi za male hidroelektrarne: 
1. V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika vodotoka, prodonosnost oziroma odlaganje 

sedimenta. 
2. Ohranja naj se povezanost posameznih odsekov vodotoka, (mHE naj imajo urejene ustrezne 

prehode za vodne organizme).  
3. Talni pragovi in jezovi morajo tudi ob nizkem vodostaju omogočati prehajanje rib. 
4. Obratovanje mHE mora biti usklajeno s trenutnimi pretoki vodotokov in predpisanim ekološko 

sprejemljivim pretokom. Jez, odvzemni kanal, zapornice in ostale objekte je potrebno načrtovati 
in izvesti na način, da bo tudi v slučaju okvare zagotovljen Qesp, oziroma da bo onemogočen 
prekomeren odvzem vode. 

5. Iztok iz elektrarne je potrebno predvideti tako, da se voda po najkrajši poti vrne nazaj v vodotok.  
6. Utrditve brežine v območju objekta mHE naj se omejijo na najmanjši potrebni obseg in izvedejo 

sonaravno z uporabo avtohtonega materiala.  
7. Preusmeritev vode naj ne povzroči bistvenih sprememb vodnega režima v vodotoku. 
8. Lociranje objekta mHE naj poleg primernosti upošteva tudi ranljivost obrečnega prostora.  
9. Morebitni posegi v prodišča in ostale ureditve (tudi izven obvodnega prostora) ne smejo 

poslabšati stanja kvalifikacijskih habitatnih tipov in kvalifikacijskih vrst na območju posega kakor 
tudi ne habitatov zavarovanih in ogroženih vrst.  

10. Po 12. členu Uredbe o kriterijih za določitev ter načinu spremljanja in poročanja ekološko 
sprejemljivega pretoka (Uradni list RS, št. 97/2009) mora imetnik vodne pravice zagotoviti 
dnevno ali zvezno spremljanje parametrov, na podlagi katerih se lahko ugotovi, da so bile v 
vsakem trenutku izpolnjene zahteve glede ekološko sprejemljivega pretoka. 

 
Izgradnja je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Kulturna dediščina   
 
V primeru, da se območja in objekte kulturne dediščine upošteva pri umeščanju (predvsem izogiba) in 
načrtovanju (ohranja varovane značilnosti) malih hidroelektrarn, je vplive ukrepa moč oceniti z oceno 
C - nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 
 
Smiselno se upošteva omilitvene ukrepe, ki veljajo za umeščanje in načrtovanje hidroelektrarn. 
Obnovi obstoječih mHE se daje prednost pred gradnjo novih mHE. 
 
Podnebni dejavniki 
 
Proizvodnja elektrike v mHE je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, ki je glede vidika na 
podnebne dejavnike ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, kar pomeni priložnost za 
izboljšanje okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Krajina   
 
V primeru, da se značilnosti krajine upošteva pri umeščanju  in načrtovanju  malih hidroelektrarn, je 
vplive ukrepa moč oceniti z oceno C - nebistveni zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov. 
 
Smiselno se upošteva omilitvene ukrepe, ki veljajo za umeščanje in načrtovanje hidroelektrarn. 
Obnovi obstoječih mHE se daje prednost pred gradnjo novih mHE. 
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Materialne dobrine 
 
Pri prostorskem umeščanju mHE je treba upoštevati naslednjo usmeritev: raba vode v mHE ne sme 
posegati v podeljene vodne pravice na vplivnem območju izkoriščanja vode v mHE. 
 
Proizvodnja elektrike v mHE je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, ki je glede vidika na 
materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A. 
 

10.3.1.2.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v mHE 
 
Tabela 19: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v mHE 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Voda Narava Kulturna 
dediščina 

Podnebni 
dejavniki 

Krajina  Materialne 
dobrine 

Obnova obstoječih mHE 
 

A C C A C A 

Nove mHE 
 

C C C A C A 

 
 

10.3.1.3  Proizvodnja električne energije v sončnih elektrarnah 

10.3.1.3.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 
 
Kulturna dediščina   
 
Vplive ukrepa na kulturno dediščino je moč opredeliti kot nebistvene zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov oz. ob upoštevanju pogojev (ocena C) - ustrezno opredeljenih določilih prostorskih aktov. 
 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje sončnih 
elektrarn na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova vplivna območja ne bo dopustno oz. 
predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in zagotavljanje takšne tehnične rešitve, da varovane 
značilnosti dediščine ne bodo v ničemer prizadete. 
 
Podnebni dejavniki 
 
Čeprav se učinek vplivov na podnebne dejavnike zmanjša ob upoštevanju emisije toplogrednih plinov 
v celotni življenjski dobi sončne elektrarne za okoli 100 g CO2 ekv/kWhe (od proizvodnje, 
obratovanja in vzdrževanja do razgradnje sončne elektrarne), je proizvodnja elektrike v sončnih 
elektrarnah kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na 
okolje A, kar pomeni priložnost za izboljšanje okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Krajina   
 
Vplive ukrepe na krajino možno oceniti kot nebistvene zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov oz. ob 
upoštevanju pogojev (ocena C) - ustrezno opredeljenih prostorsko izvedbenih pogojih v prostorskih 
aktih, tako v zvezi z ustrezno (ne)dopustnostjo sončnih elektrarn, kot v zvezi z njihovim 
oblikovanjem. 
 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih elektrarn po posameznih 
enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno 
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nameščati sončne elektrarne le na objekte oz. na način, da to ne bo samostojna prostorska ureditev v 
krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. infrastrukturnega, industrijskega objekta, 
sanacije). 
 

10.3.1.3.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v 
sončnih elektrarnah 

 
Tabela 20: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v sončnih elektrarnah 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Kulturna 
dediščina 

Podnebni 
dejavniki 

Krajina  

Sončne elektrarne 
 

C A C 

 

10.3.1.4  Proizvodnja električne energije v geotermalnih elektrarnah 

10.3.1.4.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 
 
Voda    
 
Proizvodnja električne energije v geotermalni elektrarni je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije z vidika vplivov na vode ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če se izvajajo 
omilitveni ukrepi, ki zagotavljajo reinjektiranje medija za prenos geotermalne toplote. 
 
Podnebni dejavniki 
 
Čeprav se učinek vplivov na podnebne dejavnike zmanjša ob upoštevanju emisije toplogrednih plinov 
v celotni življenjski dobi geotermalne elektrarne ter ob upoštevanju rabe energije za reinjektiranje 
medija za prenos geotermalne toplote za okoli 150 g CO2 ekv/kWhe (od proizvodnje, obratovanja in 
vzdrževanja, reinjektiranja do razgradnje geotermalne elektrarne), je proizvodnja elektrike v 
geotermalnih elektrarnah kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije ocenjen z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni priložnost za izboljšanje okoljskega stanja na področju 
podnebnih dejavnikov. 
 
Materialne dobrine   
 
Pri prostorskem umeščanju geotermalne elektrarne je treba upoštevati naslednjo usmeritev: raba 
podzemne vode v geotermalni elektrarni ne sme posegati v podeljene vodne pravice na vplivnem 
območju izkoriščanja podzemne vode. 
 
Proizvodnja elektrike v geotermalnih elektrarnah je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, ki je 
glede vidika na materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A. 
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10.3.1.4.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v 
geotermalnih elektrarnah 

 
Tabela 21: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v geotermalnih 
elektrarnah 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Voda  Podnebni 
dejavniki 

Materialne 
dobrine  

Proizvodnja električne energije v geotermalnih elektrarnah 
 

C A A 

 
 

10.3.1.5  Proizvodnja električne energije v SPTE na lesno biomaso 

10.3.1.5.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 
 
Zrak 
 
Pri prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije v SPTE na lesno biomaso je 
treba upoštevati naslednji omilitveni ukrep: uporabiti je treba tehniko, pri kateri koncentracija 
celotnega prahu v dimnih plinih ne presega 20 mg/m3.  
 
Proizvodnja električne energije v SPTE na lesno biomaso je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije z vidika vplivov na zrak ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje C.  
  
Podnebni dejavniki 
 
Pri načrtovanju oziroma umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije v SPTE na lesno 
biomaso je treba upoštevati naslednjo usmeritev: ogljični odtis proizvodnje toplote in električne 
energije naj ne presega 100 g CO2 ekv/kWhe oziroma 100 g CO2 ekv/kWht. V ogljični odtis je treba 
vključiti tudi emisijo TGP iz priprave goriva na LBM.  
 
Proizvodnja električne energije v SPTE na lesno biomaso je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije z vidika vplivov na podnebne dejavnike ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A.  
 
Krajina 
 
Pri načrtovanju proizvodnje električne energije v SPTE na lesno biomaso je treba zagotoviti, da je 
raba gozdne biomase usklajena s stanjem lesnih zalog in s prirastkom lesne zaloge v gozdu in da 
izkoriščanje gozdne biomase nima škodljivih vplivov na stanje gozda in njegove ekološke funkcije in 
posledično na značilnosti gozdne krajine. V tem primeru je vpliv na krajino ocenjen kot nebistven ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov oz. ob upoštevanju pogojev (ocena C). 
 
Materialne dobrine 
 
Pri načrtovanju in prostorskem umeščanju proizvodnje električne energije v SPTE na lesno biomaso 
je treba upoštevati usmeritev, da je raba LBM za energetske namene podrejena rabi gozdne biomase v 
lesno predelovalni industriji in je usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne 
biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa.  
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Proizvodnja električne energije v SPTE na lesno biomaso je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije z vidika vplivov na materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A.  
  

10.3.1.5.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v 
SPTE na lesno biomaso 

 
Tabela 22: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v SPTE na lesno 
biomaso 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Zrak Podnebni 
dejavniki 

Krajina Materialne 
dobrine  

Proizvodnja električne energije v SPTE na lesno biomaso 
 

C A C A 

 
 

10.3.1.6  Proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov 
in bioplina iz bioloških čistilnih naprav 

10.3.1.6.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 

Zrak  
 
Pri načrtovanju in umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, drugih 
bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav je treba upoštevati naslednjo usmeritev: zagotoviti je 
treba dovolj veliko razdaljo od stanovanjskih stavb in drugih stavb, kjer se zadržujejo ljudje daljši čas 
(več kot 350 m), da morebitni izpusti snovi v zrak, ki povzročajo neprijetne vonjave, ne morejo biti 
motnja za dobro počutje ljudi. 
Pri proizvodnji električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških 
čistilnih naprav je treba kot omilitveni ukrep zagotoviti zmanjševanje emisije snovi v zrak, ki 
povzročajo neprijetne vonjave, s čiščenjem odpadnega zraka z aktivnimi biološkimi filtri. 
  
Proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških 
čistilnih naprav je kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije z vidika vplivov na zrak ocenjen z 
oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če je zagotovljeno izvajanje omilitvenih ukrepov 
zmanjševanje emisije neprijetnih vonjav.  
 
Podnebni dejavniki   
 
Pri načrtovanju oziroma umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz odlagališčnega plina, 
drugih bioplinov in bioplina iz bioloških čistilnih naprav je treba upoštevati naslednjo usmeritev: 
 
- ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije naj ne presega 150 g CO2 ekv/kWhe 

oziroma 150 g CO2 ekv/kWht,  
- proizvedeno toploto je treba v največjem možnem obsegu uporabiti v tehnološke namene ali za 

ogrevanje prostora na kraju proizvodnje bioplina.  
 
Proizvodnja električne energije iz odlagališčnega plina, drugih bioplinov in bioplina iz bioloških 
čistilnih naprav je kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije z vidika vplivov na podnebne 
dejavnike ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A. 
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10.3.1.6.2 Skupna ocena vplivov na okolje proizvodnje električne energije iz odlagališčnega 
plina, drugih plinov in iz bioplina bioloških čistilnih naprav 

 
Tabela 23: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije iz odlagališčnega 
plina, drugih bioplinov  in bioplina iz bioloških čistilnih naprav 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Zrak  Podnebni 
dejavniki 

Odlagališni plin 
 

C A 

Drugi bioplini (predelava odpadkov, predelava odpadkov rastlinskega in 
živalskega izvora v kmetijstvu) 

C A 

Bioplin iz bioloških čistilnih naprav  
 

C A 

 
 

10.3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE 

10.3.2.1  Geotermalni ogrevalni sistemi 

10.3.2.1.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 

 
Voda    
 
Proizvodnja toplote v geotermalnih ogrevalnih sistemih je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije z vidika vplivov na vode ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če se izvaja 
omilitveni ukrep, ki zagotavlja reinjektiranje medija za prenos geotermalne toplote. 
 
Podnebni dejavniki 
 
Proizvodnja toplote v geotermalnih ogrevalnih sistemih je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni priložnost za izboljšanje 
okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Materialne dobrine   
 
Pri načrtovanju in umeščanju geotermalnih ogrevalnih sistemov je treba upoštevati naslednjo 
usmeritev: raba podzemne vode v geotermalnem ogrevalnem sistemu ne sme posegati v podeljene 
vodne pravice na vplivnem območju izkoriščanja podzemne vode.  
 
Proizvodnja toplote v geotermalnih ogrevalnih sistemih je ukrep podprograma obnovljivi viri energije, 
ki je glede vidika na materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A. 

10.3.2.1.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje toplote v geotermalnih 
ogrevalnih sistemih 

 
Tabela 24: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje toplote v geotermalnih ogrevalnih 
sistemih 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Voda  Podnebni 
dejavniki 

Materialne 
dobrine  

Proizvodnja toplote v geotermalnih ogrevalnih sistemih 
 

C A A 
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10.3.2.2 Sončni kolektorji 

10.3.2.2.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 

 
Kulturna dediščina   
 
Vplive ukrepa na kulturno dediščino je moč opredeliti kot nebistvene zaradi izvedbe omilitvenih 
ukrepov oz. ob upoštevanju pogojev (ocena C) - ustrezno opredeljenih določilih prostorskih aktov. 
 
S prostorskimi akti je treba določiti prostorsko izvedbene pogoje na način, da umeščanje sončnih 
kolektorjev na objekte oz. v območja kulturne dediščine in njihova vplivna območja ne bo dopustno 
oz. predpisati vsakokratno presojo sprejemljivosti in zagotavljanje takšne tehnične rešitve, da varovane 
značilnosti dediščine ne bodo v ničemer prizadete. 
 
Podnebni dejavniki 
 
Proizvodnja toplote v sončnih kolektorjih kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije ocenjen z 
oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni priložnost za izboljšanje okoljskega stanja na 
področju podnebnih dejavnikov. 
 
Krajina   
 
Vplive ukrepe na krajino možno oceniti kot nebistvene zaradi izvedbe omilitvenih ukrepov oz. ob 
upoštevanju pogojev (ocena C) - ustrezno opredeljenih prostorsko izvedbenih pogojih v prostorskih 
aktih, tako v zvezi z ustrezno (ne)dopustnostjo sončnih kolektorjev, kot v zvezi z njihovim 
oblikovanjem. 
 
V prostorskih aktih je treba določiti (ne)dopustnost umeščanja sončnih kolektorjev po posameznih 
enotah urejanja prostora oz. kategorijah namenske rabe prostora. Praviloma naj bo dopustno 
nameščati sončne kolektorje le na objekte oz. na način, da to ne bo samostojna prostorska ureditev v 
krajini, temveč del celovite prostorske ureditve (npr. infrastrukturnega, industrijskega objekta, 
sanacije). 
 

10.3.2.2.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje toplote v sončnih 
kolektorjih 

 
Tabela 25: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje toplote v sončnih kolektorjih 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Kulturna 
dediščina 

Podnebni 
dejavniki 

Krajina  

Sončni kolektorji 
 

C A C 

 

10.3.2.3 Ogrevalni sistemi na lesno biomaso 

10.3.2.3.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 
 
Zrak 
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Pri ogrevanju stavb oziroma naselij je treba zagotoviti izvajanje omilitvenega ukrepa čiščenja dimnih 
plinov ali uporabe takih tehnik zgorevanja lesne biomase, da koncentracija celotnega prahu v dimnih 
plinih malih kurilnih napravah ne presega 20 mg/m3 in srednjih kurilnih naprav 30 mg/m3.  
 
Proizvodnja toplote v ogrevalnih sistemih na lesno biomaso je kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije z vidika vplivov na zrak ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje C.  
 
Podnebni dejavniki 
 
Proizvodnja toplote v ogrevalnih sistemih na lesno biomaso je  kot ukrep podprograma obnovljivi viri 
energije ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni priložnost za izboljšanje 
okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 
Krajina 
 
Vpliv ukrepa na krajino je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C), ki se 
nanašajo na vzdržno izkoriščanje gozdov ter razvoj kmetijstva (uvajanje novih kmetijskih kultur, 
agrarne operacije za potrebe učinkovitejše pridelave) z upoštevanjem načel celovitega urejanja 
kulturne krajine. 
 
Konkretne omilitvene ukrepe prilagojene posameznim krajinskim območjem se določi v prostorskih 
aktih (s prostorsko izvedbenimi pogoji za posamezne enote urejanja prostora) ter z dokumenti na 
podlagi sektorskih predpisov s področja kmetijstva (s programom razvoja podeželja oz. programom 
aktivne kmetijske zemljiške politike) in gozdarstva (v gozdnogojitvenih načrtih). 
 
Materialne dobrine 
 
Pri načrtovanju oskrbe ogrevalnih sistemov na lesno biomaso z gorivom je treba upoštevati naslednjo 
usmeritev: raba LBM za energetske namene mora biti podrejena rabi gozdne biomase v lesno 
predelovalni industriji in je usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase 
slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa.  
 
Uporaba ogrevalnih sistemov na lesno biomaso je kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije z 
vidika vplivov na materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A.    

10.3.2.3.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje ogrevalnih sistemov na lesno biomaso 
 
Tabela 26: Ocene pomembnih vplivov na okolje ogrevalnih sistemov na lesno biomaso 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Zrak  Podnebni 
dejavniki 

Krajina  Materialne 
dobrine  

Kotli na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih, 67.800 
enot 
 

C A C A 

Kotli na LBM v storitvenih dejavnostih, 7.700 enot 
 

C A C A 

Kotli na LBM v industriji, 130 enot 
 

C A C A 

Sistemi DOLB (> 1MW), 42 sistemov 
 

C A C A 

Lokalni sistemi DOLB (< 1MW), 280 sistemov 
 

C A C A 
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10.3.2.4 Toplotne črpalke za ogrevanje prostorov 

10.3.2.4.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 
 
Voda  
 
Usmeritve: predvidena uporaba toplotnih črpalk v obsegu, kot ga predvideva podprogram obnovljivi 
viri energije, zahteva v zvezi z varstvom podzemne vode izdajo posebnih predpisov, s katerimi se 
uredijo tehnični pogoji za izkoriščanje toplote iz vodonosnikov. S temi predpisi je treba urediti 
predvsem lastnosti, ki jih morajo imeti cevovodi in medij za prenos toplote iz vodonosnika ter 
obveznosti odstranjevanja cevovodov iz vodonosnikov po prenehanju rabe toplotne črpalke.  
 
Pri uporabi toplotnih črpalk je treba izvajati naslednje omilitvene ukrepe: 
 
- za prenos toplote iz vodonosnika podzemne vode ali vodnega telesa površinske vode se ne sme 

uporabljati neposredno podzemna ali površinska voda,  
- s tehničnimi rešitvami je treba preprečiti izliv medija za prenos toplote v vodonosnik, 
- uporabljati je treba medij za prenos toplote, ki ob iztekanju ne bo imel škodljivega vpliva na stanje 

voda, 
- po prenehanju uporabe toplotne črpalke je treba odstraniti vso v vodonosnika vgrajeno opremo, 
- toplotne črpalke naj se ne umešča v naravovarstveno pomembna območja. 
 
Uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov je kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije z 
vidika vplivov na vode ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če je zagotovljeno izvajanje 
omilitvenih ukrepov. 
 
 
Podnebni dejavniki   
 
Usmeritev: uporabo toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov je treba usmerjati na tista območja 
poselitve, kjer je zaradi onesnaženosti zunanjega zraka raba biomase za ogrevanje prostorov omejena 
ali onemogočena.  
 
Uporaba toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov je kot ukrep podprograma obnovljivi viri energije 
ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni priložnost za izboljšanje okoljskega 
stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 

10.3.2.4.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje uporabe toplotnih črpalk za ogrevanje 
prostorov 

 
Tabela 27: Ocene pomembnih vplivov na okolje uporabe toplotnih črpalk za ogrevanje prostorov 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Voda   Podnebni 
dejavniki 

Toplotne črpalke, 53.000 enot, s skupno proizvodnjo toplote 10 TJ 
 

C A 

 

10.4 Podprogram lokalna oskrba z energijo 

10.4.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 
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Zrak   
 
Daljinsko ogrevanje je ukrep podprograma lokalna oskrba z energijo, ki je glede vidika vplivov na zrak 
ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker izboljšuje kakovost zunanjega zraka in prispeva 
k zmanjšanju nacionalne emisije onesnaževal.  
 
Podnebni dejavniki  
 
Daljinsko ogrevanje je ukrep podprograma lokalna oskrba z energijo, ki je glede vidika vplivov na 
podnebne dejavnike ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni priložnost za 
izboljšanje okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
 

10.4.2 Skupna ocena vplivov na okolje podprograma lokalna oskrba z energijo 

Tabela 28: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma lokalna oskrba z energijo 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Zrak Podnebni 
dejavniki 

Priključevanje odjemalcev 
 

A A 

Širitev omrežij daljinskega ogrevanja 
  

A A 

Učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja  
 

A A 

Izgradnja sistemov daljinskega hlajenja 
  

A A 

Izgradnja sistemov DO:  
- mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno toplotno močjo za 

proizvodnjo 500 kW,  
- večji sistemi  povprečne velikosti 4 MWt   

A A 

Izkoriščanje odpadkov v energetske namene (ukrepi so vključeni v operativne 
programe ravnanja z odpadki) 
 

C A 

 
 

10.5 Podprogram soproizvodnja toplote in električne energije na ZP 

10.5.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve  

Zrak   
 
Ukrepi podprograma soproizvodnje toplote in električne energije na ZP so glede vidika vplivov na 
zrak ocenjeni z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomenijo izboljšanje kakovosti zunanjega 
zraka in zmanjšanje nacionalne emisije nekaterih onesnaževal (NOx, PM, SO2).  
 
 
Podnebni dejavniki  
 
Ukrepi podprograma soproizvodnje toplote in električne energije na ZP so glede vidika vplivov na 
podnebne dejavnike ocenjeni z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomenijo zaradi manjše 
emisije TGP kot je emisija TGP pri rabi tekočih in trdnih fosilnih goriv priložnost za izboljšanje 
okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov. 
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10.5.2 Skupna ocena vplivov na okolje podprograma soproizvodnja toplote in 
električne energije na ZP 

Tabela 29: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma soproizvodnja toplote in električne 
energije na ZP 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
(nadomeščanje oz. modernizacija starih objektov, sistemov za oskrbo s toploto 
in novi sistemi) 

Zrak   Podnebni 
dejavniki  

SPTE na ZP v industriji:  165 MW do 2020 in 95  MW do 2030 
 

A A 

SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja 20 MW do 2020 in 17 MW do 2030 
(brez TE-TOL) 

A A 

SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih: 28 MW do 2020 in 27 MW do 2030 
 

A A 

SPTE na ZP v gospodinjstvih: 11 MW do 2020 in 27 MW do 2030 
 

A A 

10.6 Podprogram proizvodnja električne energije  

10.6.1 Proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv 

10.6.1.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 

Naravni viri 
 
Pri načrtovanju proizvodnje električne energije iz fosilnih trdnih goriv je treba upoštevati naslednjo 
usmeritev: zagotoviti je treba tako ravnanje s pepelom, vključno z ostanki čiščenja odpadnih plinov, 
da se prepreči nadaljnja degradacija tal in zagotovi sanacijo že degradiranih tal na območju odlaganja 
ostankov energetske rabe trdnih fosilnih goriv.  
 
V zvezi z nastajanjem pepela je treba kot omilitveni ukrep zagotoviti njegovo recikliranje v največji 
možni meri (proizvodnja gradbenih materialov ali gradbenega polnila pri odpravi posledic rudarjenja).    
 
Ravnanje s pepelom (filtrski pepel, sadra in žlindra) je z vidika vplivov na naravne vire sprejemljivo in 
ocenjeno z oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če se izvajajo omilitveni ukrepi. 
 
Zrak   
 
Pri načrtovanju in prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv 
je treba zagotoviti, da emisije SO2, NOx in PM2,5 v obdobju 2000 – 2020 izkazujejo približno enak 
trend zmanjševanja, kot je to predvideno za sektor proizvodnje elektrike v EU25 v skladu s Tematsko 
strategijo o onesnaževanja zraka v EU. Ob izpolnjevanju tega pogoja je proizvodnja električne 
energije iz fosilnih goriv glede vidika vplivov na zrak ocenjena kot sprejemljiva za okolje in ocenjena z 
oceno pomembnosti vpliva na okolje C, ker pomeni izboljšanje okoljskega stanja na področju 
onesnaženosti zunanjega zraka.   
 
Voda    
 
Pri načrtovanju in prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije iz fosilnih goriv 
je treba zagotoviti, da je hlajenje energetskih objektov za proizvodnjo električne energije izvedeno s 
hladilnimi sistemi, v katerih je voda sekundarni hladilni medij, ki pretežno recirkulira. Ob 
izpolnjevanju tega omilitvenega ukrepa je proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv glede vidika 
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vplivov na vode ocenjena kot sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na 
okolje C, ker pomeni izboljšanje okoljskega stanja na voda.   
 
Podnebni dejavniki  
 
Pri načrtovanju, prostorskem umeščanju in obratovanju naprav za proizvodnjo električne energije iz 
fosilnih goriv je treba zagotoviti izvajanje naslednjih omilitvenih ukrepov: proizvodnja električne 
energije mora prispevati k blažitvi podnebnih sprememb v višini, ki ne odstopa veliko od cilja iz 
podnebno energetskega svežnja evropske zakonodaje za emisijo toplogrednih plinov iz industrijskih in 
energetskih naprav, ki so vključene v evropsko trgovalno shemo emisijskih pravic toplogrednih plinov 
(do leta 2020 najmanj 21 % zmanjšanje emisije toplogrednih plinov).  
 
Ob izvajanju teh omilitvenih ukrepov je proizvodnja električne energije iz fosilnih goriv glede vidika 
vplivov na podnebne dejavnike ocenjena kot sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje C, ker pomeni izboljšanje okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov.   
 

10.6.1.2  Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne 
energije iz fosilnih goriv 

Tabela 30: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije iz fosilnih goriv 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Naravni 
viri – 
odpadki 

Zrak  Voda   Podnebni 
dejavniki 

TEŠ6, 549 MW, l. 2014 
 

C C C C 

TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene:  
(opcija 290 MW, plinsko parna elektrarna, l. 2015,  
opcija 130-190 MW terciarne rezerve idr.) 
 

C C C C 

TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW do l. 2018 
 

C C C C 

TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 MW, plinska 
turbina, 2015) 
 

C C C C 

Novi viri terciarne rezerve (obstoječe energetske in 
industrijske lokacije), 170 MW do leta 2020 

C C C C 

PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 MW, od 2020 do 
2030 (obstoječe industrijske in energetske lokacije) 
 

C C C C 

 
 

10.6.2 Proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn 

10.6.2.1  Omilitveni ukrepi in usmeritve 

Naravni viri 
 
Pri umeščanju hidroelektran v prostor je treba objekte za zadrževanje voda umeščati izven območij 
najboljših kmetijskih zemljišč, nadomestne habitate pa načrtovati izven območij kmetijskih zemljišč, 
na katerih se izvajajo ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane.  
  
Proizvodnja električne energije v HE je kot ukrep podprograma proizvodnja  električne energije z 
vidika vplivov na naravne vire ocenjen z oceno  pomembnosti vpliva na okolje B.    
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Voda   
 
Umestitev hidroelektrarne v vodno okolje mora vzdržati presojo vplivov na vode glede na merila za 
uveljavitev izjem za nove (načrtovane) spremembe fizičnih značilnosti telesa površinskih voda zaradi 
izvajanja dejavnosti trajnostnega razvoja, določena v členu 4(7) Direktive 2000/60/ES, pri čemer je 
treba upoštevati okoljske cilje na vodnih telesih oziroma za obstoječa močno preoblikovana vodna 
telesa manj stroge cilje.  
 
Glede na določbe vodne direktive in Uredbe o podrobnejši vsebini in načinu priprave načrta 
upravljanja voda (Uradni list RS, št. 26/06, 5/09) je odstopanje od okoljskih ciljev na vodnih telesih 
dovoljeno v naslednjih dveh primerih: 
− nedoseganje dobrega stanja VTPodV, dobrega ekološkega stanja ali dobrega ekološkega 

potenciala VTPV ali slabšanje stanja vodnega telesa površinske ali podzemne vode je dovoljeno v 
primeru, ko gre za posledice novih preoblikovanj fizičnih značilnosti VTPV ali spremembe 
gladine VTPodV in so izpolnjeni pogoji, predpisani z Uredbo o podrobnejši vsebini in načinu 
priprave načrta upravljanja voda. 

− poslabšanje stanja VTPV iz zelo dobrega v dobro je dovoljeno v primeru, ko gre za posledice 
novih dejavnosti trajnostnega razvoja in so izpolnjeni pogoji, predpisani z Uredbo o podrobnejši 
vsebini in načinu priprave načrta upravljanja voda. 

 
Odstopanja od okoljskih ciljev se skladno z vodno direktivo na površinskih vodah lahko uveljavljajo 
iz dveh razlogov, kot: 
− posledice novih dejavnosti trajnostnega razvoja ali 

− posledice novih preoblikovanj fizičnih značilnosti VTPV. 

V primeru gradenj hidroelektrarn, opredeljenih v NEP, gre sicer za dejavnost trajnostnega razvoja, 
vendar na vodnih telesih, ki v skladu s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles površinskih 
voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06) nimajo zelo dobrega stanja. Ker pa bo z NEP načrtovana 
gradnja hidroelektrarn povzročila nova preoblikovanja fizičnih značilnosti vodnih teles površinske 
vode, je odstopanje od okoljskih ciljev na vodnih telesih dovoljeno kot posledica novih preoblikovanj 
fizičnih značilnosti vodnih teles, če so izpolnjeni pogoji, predpisani z Uredbo o podrobnejši vsebini in 
načinu priprave načrta upravljanja voda. 
 
 
Manj strogi cilji  
 
Na mejnem odseku reke Mure z Avstrijo in na njenem notranjem odseku od Radencev do 
avtocestnega mostu pri Vučji vasi v skladu s Pravilnikom o določitvi in razvrstitvi vodnih teles 
površinskih voda (Uradni list RS, št. 63/05, 26/06) ni določenih manj strogih ciljev za vodna telesa na 
povodju. 
 
Iz študije »Urejanje vodnega režima na reki Muri v povezavi z možnostjo energetske izrabe reke«23 
sicer izhaja, da bi mejni odsek reke Mure z Avstrijo in njen notranji odsek od Radencev do 
avtocestnega mostu pri Vučji vasi lahko izkazoval nekaj značilnosti močno preoblikovanega vodnega 
telesa. 
 

                                                 
 
23 Urejanje vodnega režima reke Mure v povezavi z možnostjo energetske izrabe reke – (št. 3148/09, oktober 2009; VGB 
Maribor)  
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Začetki posegov v vodni režim Mure segajo že v 16. stoletje. Obsežnejši posegi v vodni režim mejne 
Mure so se izvajali v letih od 1875 do 1891, ko so bili izvedeni večji regulacijski ukrepi. Nekoč 
razvejana struga je bila izravnana in zožena v glavno strugo. Izvedli so se prekopi meandrov in 
zavarovanje brežin struge (tonjače, fašine, vodilne zgradbe…). 
 
Regulacijska dela so se nadaljevala najbolj intenzivno po visokih vodah 1965, 1966 in 1970 z gradnjo 
visokovodnih nasipov, s ciljem zmanjšanja obsega poplav, ki so ob ekstremnih visokih vodah znašale 
ca. 20.000 ha. 
 
Obstoječe stanje vodnogospodarskih ureditev je povezano z naslednjo problematiko: 
 
- Tehnično stanje visokovodnih nasipov razen na saniranih odsekih ne zagotavlja njihove stabilnosti 
ob nastopu visokih vod. Nasipi so nehomogeni in preveč prepustni, precejanje skozi nasipe lahko 
povzroči njihovo porušitev. Nasipi so prenizki, gladine pri pretoku Q100 so višje od upoštevanih pri 
načrtovanju in gradnji nasipov. Levobrežni zid v Radencih prepušča pri dnu, ogrožena je njegova 
stabilnost. 
- Struga Mure je zaradi izvedene regulacije (povečanje vzdolžnega padca zaradi presekov meandrov, 
koncentracija nekoč razvejanega toka po rokavih v osnovni strugi) podvržena močni tendenci 
poglabljanja. Zaradi  povečanih hitrosti in globin pri prodonosnih pretokih je poglabljanje največje na 
odseku mejne Mure, povprečna poglobitev znaša cca 0,5 m, lokalno dosega do 1,5 m (most Trate – 
Cmurek). 
- Dodatni vzrok poglabljanja predstavlja tudi izgradnja hidroelektrarn na Muri v Avstriji (17 elektrarn 
med Leobnom in Šentiljem) s katerimi je bil praktično prekinjen transport rinjenih plavin (proda) v 
dolvodni odsek, kar ima za posledico negativno bilanco med dotokom in odnašanjem proda (od leta 
1970 do 2000 ocenjen primanjkljaj 0,9 milijona m3). 
 
Vodnogospodarsko problematiko lahko strnemo na naslednje probleme: 
- nezadostna poplavna varnost zaradi prenizkih in poroznih nasipov 
- poglabljanje dna struge Mure, kar ima za posledico: 

o znižanje gladin nizkih vod, 
o prekinitev povezave starih rečnih rokavov in mlinščic ob nizkih vodah, 
o znižanje gladin podzemne vode. 

  
 
Upravičenost do izjem v skladu s členom 4(7) Direktive 2000/60/ES 
 
Pri načrtovanju in umeščanju novih HE je potrebno upoštevati naslednjo usmeritev: za vsako HE 
posebej je treba upravičiti spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode v 
skladu s postopki, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES, oziroma 
treba je utemeljiti odgovore na naslednja vprašanja: 
 

1. ali se bodo izvedli vsi tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, da se ublažijo škodljivi vplivi 
predvidenega posega na stanje voda? (izjema je upravičena, če je odgovor: DA), 

2. ali se lahko okoljske cilje trajnostnega razvoja, zaradi katerih je vodno telo hidromorfološko 
spremenjeno, doseže z drugimi tehnično izvedljivimi projekti ob nebistveno večjih stroških in 
na način, ki je okolju bolj prijazen? (izjema je upravičena, če je odgovor: NE), 

3. ali je izkazan javni interes, kar pomeni, da so prednosti okoljske in družbene koristi za 
doseganje dobrega ekološkega stanja vodnega telesa manjše od koristi, ki jih pomenijo 
spremenjene hidromorfološke značilnosti za zdravje, varnost ljudi in premoženja ali za 
trajnostni razvoj? (izjema je upravičena, če je odgovor: DA), 

4. ali projekt preprečuje doseganje dobrega ekološkega stanja voda na drugih vodnih telesih 
istega povodja? (izjema je upravičena, če je odgovor: NE), 

5. ali je projekt v skladu z drugo zakonodajo ES? (izjema je upravičena, če je odgovor: DA), 
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6. ali projekt zagotavlja najmanj tako stanje voda, kot ga določa obstoječa zakonodaja EU? 
(izjema je upravičena, če je odgovor: DA). 

 
 
Utemeljitve odgovorov na vprašanja v zvezi z upoštevanjem izjem iz 4(7) člena Direktive 
2000/60/ES 
 
Utemeljitev odgovora na 1. vprašanje: pri umeščanju HE v vodno okolje bo z državnim 
prostorskim načrtom in celovito presojo vplivov tega načrta zagotovljeno, da se bodo izvedli vsi 
tehnično izvedljivi in sorazmerni ukrepi, da se ublažijo škodljivi vplivi na stanje voda. 
 
Utemeljitev odgovora na 2. vprašanje: odgovori na zadana vprašanja v zvezi z upravičenostjo do 
izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES so podani v AN OVE za obdobje 2010-202024.  
 
 
Pregled razpoložljivih potencialov obnovljivih virov energije 
 
V AN OVE so podrobneje analizirani potenciali izkoriščanja obnovljivih virov v Sloveniji, tehnične in 
naravne omejitve za njihovo izkoriščanje, stroški njihovega izkoriščanja in izvedljivost izkoriščanja 
razpoložljivega potenciala do leta 2020. Zaključki te analize so: 
 
1. izkoriščanje gozdne biomase: gozdna biomasa je eden od večjih obnovljivih naravnih virov za 
proizvodnjo energije. Potencial tega naravnega vira je opredeljen z letnim prirastom lesa v slovenskih 
gozdovih, tehnične omejitve izkoriščanja tega naravnega vira za energetske namene pa sta dve:  
 
- zaradi trajnostne rabe naravnih virov je treba les uporabljati prioritetno za proizvodnjo 

izdelkov in šele ostanke industrijske predelave lesa je smotrno energetsko izkoriščati, 
- na trgu dostopne tehnologije energetske predelave lesnih ostankov do leta 2020 ne omogočajo 

rabe tega naravnega vira brez odjema toplote tako, da je tudi proizvodnja električne energije iz 
gozdne biomase v napravah za soproizvodnjo toplote in električne energije omejena z 
možnostjo rabe toplote predvsem za ogrevanje prostorov.       

 
Ker do leta 2020 ni pričakovati širše uporabe tehnik, ki vključujejo uplinjanje ali utekočinjanje ogljika 
iz gozdne biomase, so v AN OVE vključeni projekti energetskega izkoriščanja gozdne biomase, 
katerih zmogljivost je omejena s potrebo po toploti pri energetsko učinkovitem ogrevanju prostorov 
ali učinkoviti rabi toplote v industriji; 
 
2. izkoriščanje biomase kmetijskih rastin: proizvodnja kmetijskih rastlin zaradi proizvodnje 
biogoriv prve generacije (raba rastlinskih olj za proizvodnjo biogoriv) je v AN OVE ocenjena kot 
trajnostno nevzdržno izkoriščanje obnovljivih naravnih virov. Kmetijske površine, uporabljene za 
proizvodnjo kmetijskih rastlin za proizvodnjo biogoriv, bistveno zmanjšujejo razpoložljivost že tako 
omejenega obsega kmetijskih zemljišč za proizvodnjo kmetijskih rastlin, namenjenih za prehrano ljudi.    
 
3. izkoriščanje geotermalne energije: potenciali izkoriščanja geotermalne energije niso dovolj 
raziskani, predvideva pa se, da je dostop do tega obnovljivega naravnega vira tehnično zahteven. AN 
OVE predvideva manjšo rabo geotermalne energije s pridobivanjem toplote za ogrevanje prostorov, 
ki v celotni bilanci obnovljivih virov do leta 2020 nima vidnega deleža;   
 
4. izkoriščanje vetrne energije: dostop do potencialov vetrne energije v Sloveniji je zaradi manjših 
hitrosti vetra ekonomsko upravičen le na lokacijah, kjer letna povprečna hitrost vetra presega 4,5 m/s 

                                                 
 
24 Akcijski načrt za obnovljive vire energije za obdobje 2010 – 2020; julij 2010. 
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in obratovalni čas vetrne elektrarne več kot 1800 ur letno. Predviden obseg gradnje vetrnih elektrarn 
do leta 2020 je v AN OVE opredeljen na podlagi pregleda razpoložljivih lokacij za postavitev vetrnih 
elektrarn, pri čemer so upoštevane tako omejitve zaradi varstva narave kot dejstvo, da v Sloveniji ni 
nikakršne tradicije s tovrstnim izkoriščanjem obnovljivega naravnega vira;       
 
5. izkoriščanje sončne energije: AN OVE predvideva izkoriščanje sončne energije tako za 
pridobivanje toplote kot električne energije. Energetski potencial izkoriščanja sončne energije je 
omejen predvsem zaradi: 
 
- kratkega obratovalnega časa sprejemnika sončne energije (za sončne elektrarne je v povprečju 

okoli 1000 ur na leto); 
- primernih lokacij za umeščanje sprejemnikov sončne energije (predvsem na že pozidanih 

površinah in na strehah stavb) in 
- trenutno še velikih stroškov na enoto pridobljene električne energije. 

 
6. izkoriščanje vodnega gravitacijskega potenciala: proizvodnja električne energije v 
hidroelektrarnah ima v Sloveniji tradicijo tako, da je ob upoštevanju omejitev zaradi varstva narave 
razpoložljivega potenciala še relativno malo, vendar je zaradi obratovalnega časa hidroelektrarn (med 
3500 in 4500 ur na leto) to največji potencial obnovljivega energetskega vira za proizvodnjo električne 
energije. Proizvodnja električne energije v hidroelektrarnah ima v AN OVE vidno mesto med 
obnovljivimi viri energije do leta 2020 zaradi: 
 
- najmanjših stroškov (od vseh obnovljivih virov izkazujejo hidroelektrarne najdaljši letni čas 

obratovanja in najmanjši investicijski strošek, preračunan na instalirano moč generatorja 
električne energije) in  

- velike stopnje izdelave dokumentacije za umestitev in gradnjo objektov hidroelektrarn v 
prostor.     

 

Cilji rabe obnovljivih virov energije 

Ciljni 25-odstotni delež OVE v bruto končni rabi energije do leta 2020 je obvezujoč in zahteven cilj 
Slovenije iz podnebno energetskega paketa, uveljavljen v Direktivi 2009/28/ES. Pričakuje se 
dolgoročno zaostrovanje cilja do leta 2050, z vmesnim ciljem leta 2030, zaradi že sprejetih odločitev 
EU za prehod v nizkoogljično družbo do 2050. Ciljni delež OVE in izhodišče Slovenije sta med 
višjimi v EU.  

Delež OVE v bruto končni rabi energije je leta 2008 znašal 14,9 %. Leta 2005 je bil večji za 
1,0 odstotno točko, kazalec se je slabšal, ker je bila rast bruto končne rabe energije večja od rasti 
končne rabe OVE25. Od cilja (25 % leta 2020) je bila leta 2008 Slovenija oddaljena za 10,1 odstotno 
točko, kar pomeni, da bo potrebno v 12 letih za dosego cilja delež vsako leto povečati za dobrih 0,8 
odstotne točke. Delež OVE v proizvodnji toplote in hladu je znašal 20 %, v proizvodnji električne 
energije 29,7 % in v prometu 1,3 % glede na bruto rabo končne energije v teh segmentih rabe.   

Z ukrepi učinkovite rabe končne energije bo zagotovljeno zmanjšanje rabe bruto končne energije za 6 
odstotkov od leta 2008 do leta 2030. 

Delež OVE v prometu se bo povečal na obveznih 10-odstotkov do leta 2020, kasneje se ne povečuje. 
Delež nad 10 % ni izvedljiv zaradi ciljev prehranske varnosti. Ker je delež prometa v končni rabi 
izredno visok (leta 2020 37 %), so ob nizkem deležu OVE v tem sektorju potrebne toliko večje 
ambicije v drugih dveh segmentih rabe. 

                                                 
 
25 Proizvodnja električne energije v HE je normalizirana 
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Delež proizvodnje toplote iz OVE se bo v obdobju od leta 2008 do leta 2030 znatno povečal, in sicer 
z 20,1 % na 37,4 %. Tudi v prihodnje bo prevladovala lesna biomasa, vse bolj se bosta uveljavljali 
geotermalna in sončna energija. Skupna raba toplote se bo do leta 2030 glede na 2008 zmanjšala za 
16%. Zmanjšanje rabe toplote sicer pozitivno prispeva k izboljšanju deleža OVE, zaradi znižanja rabe 
končne energije, vendar pa se s tem tudi zmanjša zgornja meja za absolutne količine OVE v tem 
sektorju.  
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Slika 26: Delež OVE v bruto končni rabi energije, vloga električne energije, toplote in prometa v 
skupnem deležu OVE za scenarij NEP 

 

Največ toplote se je leta 2008 porabilo v industriji (44 %). Do leta 2030 se po zmanjšanju leta 2010 
zaradi gospodarske krize njen delež še poveča, na 54 %. Naraščanje deleža je posledica povečevanja 
rabe toplote v industriji po letu 2010, medtem ko se skupna raba zmanjšuje. Delež OVE na začetku 
opazovanega obdobja znaša 8 %, do leta 2020 se poveča na 16 %, leta 2030 pa 19 %. Delež OVE v 
industriji pri rabi nizkotemperaturne toplote se poveča na okrog 50 % do leta 2030 (zlasti izrabe lesne 
biomase, geotermalne in sončne energije ter OVE iz odpadkov).  

V drugih segmentih rabe toplote v industriji bo obsežnejši prodor OVE dolgoročno izvedljiv 
posredno z večjo rabo električne energije ali z drugo generacijo biogoriv. K skupnemu deležu OVE v 
bruto rabi končne energije leta 2020 industrija prispeva 11 %.  

Drugi najpomembnejši porabnik toplote so gospodinjstva, delež katerih v rabi toplote se zmanjša s 
40 % na 33 % v obdobju 2008-2030. Raba energije se v tem obdobju zmanjša za 31 %. Kljub 
zmanjšanju rabe energije se raba OVE do leta 2020 povečuje, po tem letu pa zmanjšuje. Delež OVE 
se z 39 % poveča na 56 % leta 2020 in 61 % leta 2030. K skupnemu deležu OVE gospodinjstva leta 
2020 prispevajo 29 %.  

Ostala raba (storitveni sektor in kmetijstvo) predstavljata le 16 % rabe toplote leta 2008. Delež se do 
leta 2030 zmanjša na 14 %. Raba energije se zmanjša za 29 %. Delež OVE se s 6 % poveča na 36 % 
do leta 2020 in 53 % do leta 2030.  

K povečanju rabe OVE pomembno prispeva raba biogoriv v kmetijstvu za pogon traktorjev.  

K skupnemu deležu OVE ostala raba prispeva 7 % leta 2020. 
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Tabela 31: Raba OVE za scenarij NEP po virih in namenih rabe 

[PJ] indeks %/a indeks %/a indeks %/a
2008 2010 2015 2020 2025 2030 2030/08 2030/08 2020/10 2020/10 2030/20 2030/20

Bruto kon čna raba energije 230,44 206,84 214,08 217,39 215,61 217,4 8 94 -0,3% 105 0,5% 100 0,0%
Električna energija 53,48 49,35 55,26 57,56 58,08 59,31 111 0,5% 117 1,6% 103 0,3%
Promet 86,00 72,80 76,69 80,52 80,45 81,95 95 -0,2% 111 1,0% 102 0,2%
Toplota 90,96 84,69 82,13 79,30 77,07 76,22 84 -0,8% 94 -0,7% 96 -0,4%

Raba OVE 34,95 36,92 46,80 57,43 63,06 67,79 194 3,1% 156 4,5% 118 1,7%
Elektri čna energija 15,64 16,61 19,74 22,98 27,45 31,39 201 3,2% 138 3,3% 137 3,2%

Hidro energija 14,46 15,34 16,67 18,75 20,67 22,70 157 2,1% 122 2,0% 121 1,9%
Geotermalna energija 0,00 0,00 0,00 0,00 0,65 0,65 / / / / / /
Sončna energija 0,01 0,04 0,34 1,26 2,20 3,30 48.919 32,5% 2.820 39,6% 262 10,1%
Vetrna energija 0,00 0,01 0,54 0,79 1,67 2,71 / / 12.050 61,5% 344 13,2%
Les in druga trdna biomasa 0,85 0,69 1,12 1,14 1,31 1,14 134 1,3% 164 5,1% 100 0,0%
Bioplin 0,32 0,52 1,29 1,34 1,32 1,30 403 6,5% 258 9,9% 97 -0,4%

Promet 1,03 1,69 3,28 7,85 7,79 7,89 765 9,7% 465 16,6% 101 0,1 %
Biodizel in bioetanol 1,03 1,69 3,28 7,85 7,79 7,89 765 9,7% 465 16,6% 101 0,1%

Toplota 18,27 18,63 23,78 26,60 27,82 28,50 156 2,0% 143 3,6% 107 0,7%
Neposredna raba 17,84 17,92 22,16 24,21 24,87 25,32 142 1,6 % 135 3,1% 105 0,4%

Lesna biomasa 16,64 16,53 18,35 18,12 17,24 16,33 98 -0,1% 110 0,9% 90 -1,0%
Industrija 2,99 3,03 3,95 4,73 5,18 5,51 184 2,8% 156 4,6% 116 1,5%
Gospodinjstva 13,57 13,35 13,61 12,38 10,70 9,31 69 -1,7% 93 -0,7% 75 -2,8%
Storitve 0,03 0,10 0,74 0,94 1,28 1,43 4.137 18,4% 898 24,6% 152 4,3%
Kmetijstvo 0,05 0,05 0,06 0,07 0,08 0,09 193 3,0% 139 3,4% 133 2,9%

Ostali OVE 1,19 1,39 3,81 6,09 7,63 8,99 754 9,6% 438 15,9% 147 4,0%
Industrija 0,12 0,10 0,33 0,56 0,80 1,07 870 10,3% 561 18,8% 190 6,6%
Gospodinjstva 0,33 0,51 1,77 2,84 3,74 4,52 1.355 12,6% 558 18,8% 159 4,7%
Storitve 0,71 0,75 1,20 1,47 1,81 2,06 291 5,0% 196 6,9% 140 3,4%
Kmetijstvo 0,03 0,03 0,51 1,21 1,27 1,34 4.531 18,9% 4.161 45,2% 110 1,0%

Proizvodnja toplote v DO 0,43 0,71 1,62 2,38 2,95 3,19 732 9,5% 338 12,9% 134 2,9%

INT

 
 
Tabela 32: Deleži OVE za scenarij NEP po virih in namenih rabe 

2008 2010 2015 2020 2025 2030 2008 2010 2015 2020 2025 2030
Delež OVE 15,2% 17,9% 21,9% 26,4% 29,2% 31,2%
Sektorski deleži OVE

Električna energija 29,3% 33,6% 35,7% 39,9% 47,3% 52,9%
Promet 1,2% 2,3% 4,3% 9,7% 9,7% 9,6%
Toplota 20,1% 22,0% 29,0% 33,5% 36,1% 37,4%

Delež posameznih virov 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
Hidro energija 41,4% 41,6% 35,6% 32,6% 32,8% 33,5% 14,46 15,34 16,67 18,75 20,67 22,70
Geotermalna energija 2,6% 3,0% 5,3% 6,0% 7,5% 7,7% 0,92 1,11 2,48 3,42 4,74 5,21
Sončna energija 0,4% 0,7% 2,0% 4,1% 6,2% 8,3% 0,15 0,24 0,94 2,33 3,89 5,62
Vetrna energija 0,0% 0,0% 1,2% 1,4% 2,6% 4,0% 0,00 0,01 0,54 0,79 1,67 2,71
Les in druga trdna biomasa 51,3% 48,4% 44,6% 37,2% 33,5% 29,9% 17,93 17,89 20,88 21,35 21,15 20,25
Bioplin 0,9% 1,4% 2,8% 2,3% 2,1% 1,9% 0,32 0,52 1,29 1,34 1,32 1,30
Biogoriva 3,3% 4,9% 8,6% 16,5% 15,3% 14,7% 1,15 1,81 4,02 9,45 9,63 9,99

SKUPAJ 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 34,95 36,92 46,80 57,43 63,06 67,79

[PJ]
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Slika 27: Delež rabe energije sektorjev v bruto rabi končne energije (levo) in sektorski deleži OVE 
(desno) 

Delež OVE v bruto končni rabi električne energije se do leta 2030 poveča na skoraj 53 %, z izgradnjo 
velikih HE, z izkoriščanjem lesne biomase v sosežigu s fosilnimi gorivi in izgradnjo razpršenih malih 
proizvodnih enot za izkoriščanje sončne, vetrne energije, vodne energije (malih HE), lesne biomase v 
SPTE z visokim izkoristkom (daljinsko ogrevanje in drugi sektorji), bioplinov in geotermalne energije. 
Struktura proizvodnje električne energije iz OVE se bo od leta 2008 do leta 2030 znatno spremenila: 
delež proizvodnje iz hidroelektrarn se bo z 92 % zmanjšal na 71,4 %,  iz sončne energije se bo z manj 
od odstotka povečal na 10,4 %, iz vetrne energije na 8,5 %, proizvodnjo električne energije iz v 
sosežigu s fosilnimi goriv se bo zmanjšala zaradi postopnega zmanjšanja rabe trdnih fosilnih goriv, 
povečevale bodo SPTE na biomaso v industriji in v sistemih daljinskega ogrevanja, s skupnim 
deležem okrog 10 % leta 2020 in 7,7 % leta 2030.  

 
Slika 28: Delež OVE v bruto končni rabi energije, vloga električne energije, toplote in prometa v 
skupnem deležu OVE za scenarij NEP 

 
Kljub pričakovanemu zmanjšanju rabe bruto končne energije v Sloveniji do leta 2020 pa je za 
doseganje cilja 25 % deleža obnovljivih virov energije v končni rabi energije treba zagotoviti nove vire 
obnovljive energije. Na spodnji sliki so prikazani trenutni deleži OVE v proizvodnji električne energije 
glede na vrsto obnovljivega vira energije ter isti deleži OVE v letu 2020, ki so ocenjeni s scenariji NEP 
z oznakami »_REF« in »_INT«.   
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Slika 29: Deleži OVE v proizvodnji električne energije glede na vrsto obnovljivega vira energije 
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Iz diagramov, ki pri proizvodnji električne energije prikazujejo deleže OVE glede na vrsto 
obnovljivega vira je razvidno, da: 
 
- je gravitacijski potencial površinskih voda v Sloveniji daleč največji vir obnovljive energije, 
- gravitacijskega potenciala površinskih voda v Sloveniji ni možno nadomestiti kljub 

intenzivnosti uvajanja ukrepov OVE z drugimi viri obnovljive energije, 
- da se delež proizvedene električne energije v mHE in v HE tako z ukrepi iz scenarijev »_REF« 

in »_INT« zmanjšuje za 10 odstotnih točk (scenariji »_REF«) oziroma 13 odstotnih točk 
(scenariji »_INT). 

 
 
Utemeljitev odgovora na 3. vprašanje: javni interes proizvodnje energije iz obnovljivih virov 
energije je za celotno EU podrobno opredeljen z določbami Direktive 2009/28/ES o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov, spremembi in poznejši razveljavitvi direktiv 2001/77/ES in 
2003/30/ES. Z uveljavitvijo Direktive 2009/28/ES je potrjen obvezni cilj 20 % deleža obnovljivih 
virov energije (v nadaljevanju: OVE) v skupni končni bruto porabi energije Evropske skupnosti do 
leta 2020 in obvezni najmanj 10 % cilj, ki ga morajo doseči vse države članice pri deležu biogoriv v 
porabi bencina in dizelskega goriva v prometu do leta 2020. Za Slovenijo je določeno, da mora do leta 
2020 doseči najmanj 25 % delež OVE v končni bruto uporabi energije.  
 
V obdobju 2020-2030 se zaradi predvidene gospodarske rasti predvideva tudi rahla rast rabe bruto 
končne energije v Sloveniji, zato ukrepi NEP predvidevajo za to obdobje pri proizvodnji električne 
energije rast rabe obnovljivih virov, vendar tako, da je ta rast najmanjša pri proizvodnji električne 
energije iz mHE in HE, kar je prikazano na spodnji sliki.  
 
Tudi EU v svojih dolgoročnih dokumentih napoveduje nadaljnje  zmanjševanje emisije TGP s tem v 
zvezi pa tudi »dekarbonizacijo« proizvodnje  električne energije. Pri tem bodo pomembno vedno 
večjo vlogo igrali  obnovljivi viri energije, tudi zaradi nadaljnje diverzifikacije virov  energije in 
zmanjšanja uvozne odvisnosti kot poudarja EU v svojih dokumentih.  
 
V strateški oceni vplivov26, ki je bila izdelana zaradi ocenjevanja posledic izvajanja Direktive 
2009/28/ES, so za območje EU ovrednoteni stroški izvajanja te Direktive v letu 2020 in njene koristi 
z vidika vplivov na podnebne dejavnike, zanesljivosti energetske oskrbe, biološko raznovrstnost, 
kakovost zraka in mednarodne odnose. 
 
Ocena stroškov izvajanja Direktive 2009/28/ES 
 
V odsotnosti popolne internalizacije zunanjih stroškov in koristi je večina oblik 
obnovljivih virov energije dražja kot je običajna izbira energije fosilnega izvora ali jedrske energije. Po 
pričakovanjih se bo razlika do leta 2020 zmanjševala, ne bo pa izginila. 
 
Ob predvideni ceni energije, ki temelji na ceni za nafto (48 $/sodček), so dodatni stroški za obnovljive 
vire energije v osnovnem scenariju rabe obnovljivih virov (scenarij brez dodatnega spodbujanja 
obnovljivih virov energije) ocenjeni v letu 2020 na 13.000.000.000 € (milijarde evrov) v primerjavi s 
stroški za enako energijo. Pri 20% deležu obnovljivih energij pa bi dodarni stroški za energijo iz 
obnovljivih virov energije narasli na € 24 do € 31 milijard evrov. 
 
Vendar bi se ti dodatni stroški za energijo iz obnovljivih virov energije skoraj v celoti izravnali, če bi 
se cena nafte povečala na 78 $/sodček in če bi bile emisije TGP vrednotene po € 25/t CO2ekv.     

                                                 
 
26 COMMISSION STAFF WORKING DOCUMENT Renewable Energy Road Map SUMMARY OF THE IMPACT 
ASSESSMENT - SEC(2006) 1720 
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Koristi z vidika vplivov na podnebne dejavnike 
 
V skladu z osnovnim scenarijem rabe obnovljivih virov energije (scenarij brez dodatnega spodbujanja 
obnovljivih virov energije) se bi emisija TGP v letu 2020 zmanjšala za  430-600 mio ton. Z deležem 
obnovljive energije v višini 20% pa bi se zmanjšanje emisije TGP povečalo na 600-900 mio t. 
 
Koristi za energetsko oskrbo 
 
Scenarijska obdelava izvajanja ukrepov Direktive 2009/28/ES (Green-X, PRIMES) kaže, da bi se v 
letu 2020 izognili porabi fosilnih goriv za okoli 234-300 mio toe/leto, od katerih se okoli 200 mio 
toe/leto se uvozi. 
 
Nafta je gorivo, ki povzroča najhujše težav pri zanesljivosti oskrbe, zlasti v prometu. Scenarij z večjimi 
deleži biogoriv bi zelo pomagal EU pri reševanju zanesljivosti energetske oskrbe. Zanesljivost 
energetske oskrbe je prav tako pomembno v sektorju ogrevanja, saj je tudi ta precej odvisen od nafte 
in plina. 
 
Koristi za zaposlenost in bruto domači proizvod ter priložnosti za izvoz 
 
Rezultati modelnega izračuna vplivov izvedbe ukrepov Direktive 2009/28/ES upoštevajo med 
drugim tudi spremembe cen, ki bodo posledica spodbujanja uporabe obnovljivih virov energije. 
Izkaže se, da bi se BDP povečal od 0,23 % do 0,5 % pri 20 % deležu obnovljivih virov energije v letu 
2020 v primerjavi z osnovnim scenarijem rabe obnovljivih virov energije (scenarij brez dodatnega 
spodbujanja obnovljivih virov energije) in da bi zaposlovanje naraslo od nekaj manj kot 0,1 % do 0,3 
%, kar pomeni približno od 150.000 do 650.000 delovnih mest. 
 
Modeliranje vplivov izvedbe ukrepov Direktive 2009/28/ES se osredotoča na učinke evropskega 
povpraševanja po energiji iz obnovljivih virov in na osnovna delovna sredstva, potrebna za njeno 
proizvodnjo. Vendar pa aktivna politika obnovljivih energetskih virov ustvarja tudi možnosti, da 
evropski proizvajalci to tehnologijo izvažajo. 
 
Izvozne možnosti so največje za inovativne tehnologije, obstajajo pa tudi za že uveljavljene 
tehnologije. 
 
Koristi za biološko raznovrstnost 
 
Podnebne spremembe so glavna grožnja biološki raznovrstnosti. Pozitiven vpliv rabe obnovljivih 
virov energije na emisije TGP pozitivno prispeva k biološki raznovrstnosti. Vendar je treba pri tem 
upoštevati posledice proizvodnje energije na lokalno biološko raznovrstnost.  
 
Pri vetrni energiji in biogorivih je treba proizvodne procese, ki zelo negativno vplivajo na biološko 
raznovrstnost, preprečiti: na primer izogibati se je treba postavljanju vetrnih turbin v ozkih prehodih, 
preko katerih so poti ptic selivk, pri proizvodnji palmovega olje za biodizel pa se je treba izogibati 
izsekavanju deževnega pragozda. 
 
Da bi se izognili škodljivim vplivom na biološko raznovrstnost, bo Komisija oblikovala smernice, 
kako naj se vplivi na okolje upoštevajo v razvoju izkoriščanja vetrne energije in načrtuje razvoj sheme 
rabe in zagotavljanja biogoriv. 
 
Ob upoštevanju teh ukrepov je mogoče sklepati, da bi bil vpliv na biološko raznovrstnost močno 
povečanega deleža obnovljivih virov energije predvsem pozitiven, tudi če ne upoštevamo nobenega 
negativnega učinka na biološko raznovrstnost zaradi rabe konvencionalnih virov energije. Dejansko 
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ima običajna proizvodnja energije iz fosilnih goriv precejšne učinke na biološko raznovrstnost (razlitja 
nafte so tak primer). S politiko spodbujanja obnovljivih virov energije bi se ti učinki zmanjšali, saj 
velik delež obnovljivih virov energije pomeni manjšo uporabo konvencionalnih virov energije. 
 
Koristi za kakovost zraka 
 
Zamenjava fosilnih goriv in proizvodnja električne energije iz obnovljivih virov na splošno pozitivno 
vpliva na kakovost zraka še posebej, če se nadomesti premog. Nadomeščanje običajnih transportnih 
goriv z biogorivi zgolj minimalno učinkuje na kakovost zraka predvsem zaradi strogega nadzora nad 
onesnaževanjem zraka zaradi cestnega prometa. 
 
Nadomeščanje tradicionalnih načinov ogrevanja z ogrevanjem na biomaso lahko negativno vpliva na 
kakovost zraka, če se uporablja nekakovostna oprema. Da bi se temu izognili, je treba podpreti vsa 
prizadevanja, da se zagotovi, da so ukrepi finančnega spodbujanja na voljo le za visokokakovostno 
opremo. 
 
Koristi za mednarodne vidike 
 
Evropsko povpraševanje po biomasi, zlasti po biogorivih lahko prispeva k izboljšanju trgovinskih 
odnosov s trgovinskimi partnerji Evropske unije, zlasti v državah v razvoju, od katerih imajo mnoge 
možnost proizvajati in izvažati biomaso in biogoriva po konkurenčnih cenah. 
 
Obnovljivi viri energije lahko ustvari pomembno priložnost za ustvarjanje delovnih mest in razvoj 
podeželja v državah v razvoju. Močna politika obnovljive energije v EU se torej lahko obravnava kot 
pomembno orodje pri politiki do držav v razvoju. 
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Slika 30: Deleži OVE v proizvodnji električne energije glede na vrsto obnovljivega vira energije v 
obdobju 2020 - 2030 

 
Z Direktivo 2009/28/ES so uveljavljeni instrumenti spodbujanja uporabe energije iz obnovljivih 
virov, katerih koristi so predvsem  zaradi omilitve vplivov na podnebne spremembe. Raba energije iz 
obnovljivih virov pa ima tudi povsem gospodarske koristi, ki izhajajo iz manjše energetske odvisnosti 
EU od uvoženih fosilnih goriv. V pripravi podlag za sprejem Direktive 2009/28/ES so bili 
ovrednoteni za vsako državo članico EU posebej potenciali rabe obnovljivih virov, na podlagi teh 
analiz pa so za vsako članico EU posebej določeni  Nacionalni splošni cilji za delež energije iz 
obnovljivih virov v končni bruto porabi energije v letu 2020. Doseganje deleža energije iz obnovljivih 
virov v končni bruto porabi energije je opredeljeno kot eden od ciljev trajnostnega razvoja EU, ki je 
bil napovedan v Evropski strategiji trajnostnega razvoja. 
 
 
Utemeljitev odgovora na 4. vprašanje: gradnja HE se mora tehnično in ob razumnih stroških 
izvesti tako, da  ne preprečuje doseganje dobrega ekološkega stanja voda na drugih vodnih telesih 
istega vodnega območja oziroma tako, da imajo HE na druga vodna telesa, če je le tehnično 
izvedljivo, pozitiven vpliv. Tako na primer bi lahko izgradnja hidroelektrarn na Muri  na mejnem 
odseku z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri lahko celo pripomogla k 
dobremu količinskemu stanju telesa podzemne vode na vplivnem območju predvidenih HE.  
 
Podrobneje se ugotavlja učinek ukrepov preprečevanja doseganja dobrega ekološkega stanja voda na 
drugih vodnih telesih istega vodnega območja v okviru postopka sprejemanja državnega prostorskega 
načrta in celovite presoje vplivov tega načrta. 
 
 
Utemeljitev odgovora na 5. in 6. vprašanje:  gradnja novih HE je v skladu z zakonodajo ES, pri 
čemer je treba pozornost usmeriti tako na zakonodajo na področju varstva voda kot na cilje varstva 
narave.  Podrobneje se ugotavlja vplive na vode in na naravo v okviru postopka sprejemanja 
državnega prostorskega načrta in celovite presoje vplivov tega načrta. 
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Možnosti energetske izrabeMure 
 
Energetska izraba Mure je  možna od mejnega odseka z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi 
na notranji Muri. Na Muri so zaznavni trendi poglabljanja rečnega dna in nižanja nivojev podzemne 
vode, kar posledično povzroča krčenje vodnih in obvodnih habitatov. Manj je tudi dogodkov, ko se 
pojavljajo visoki pretoki in krajše trajajoče poplave ter daljše suše, kažejo na znatne spremembe 
odtočnem režimu reke Mure (Celosten pogled na vode porečja Mure in upravljanja z njimi, 
Globevnik, 2008).  Ugotovljeno je, da so poleg zmanjšanja številčnosti pojavljanja visokih vod glavni 
vzroki izginjanju murskih vodnih in obvodnih habitatov (Globevnik in Kaligarič 2005) prekinjene 
povezave glavne rečne struge z rokavi, zmanjšanje poplavnih površin, regulacije pritokov, krčenje 
obrežne vegetacije in osuševanje kmetijskih površin na celotnem porečju. 
 
Zaradi urbanizacije, agromelioracij in hidrotehničnih posegov v rečno mrežo v preteklosti je 
doseganje dobrega ekološkega stanja voda v precejšnji meri odvisno od intenzivnih hidrodinamičnih 
procesov v rečnem prostoru Mure in dviga nivojev podzemne vode.  
 
Zmanjšanje vodozadrževalnih sposobnosti za območje reke Mure na slovensko-avstrijski meji so bile 
v letu 2001 izdelane Načelne vodnogospodarske zasnove za mejno Muro, katerih težišče dela je bila 
priprava osnov za odločanje za preprečitev nadaljnjega poglabljanja dna reke, zagotovitev 
visokovodne zaščite naseljenih območij in infrastrukturnih naprav vse do nastopa stoletne visoke 
vode ter dolgoročni dinamično-naravni razvoj vodnega sistema. 
 
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov, ki zagotavljajo doseganje dobrega ekološkega stanja, je 
proizvodnja električne energije na mejnem odseku z Avstrijo do avtocestnega mostu pri Vučji vasi na 
notranji Muri glede vidika vplivov na vode ocenjena kot sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje C, ker do določene mere lahko pomeni tudi pozitivno spremembo 
hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode.  Pri umeščanju energetskih objektov je 
potrebno upoštevati dogovore meddržavne komisije,  ki obravnava porečje Mure (npr. rokav Mure na 
Apaškem polju). 
 
 
Energetska izraba srednje Save  
 
Ekološko stanje vodnih teles porečja srednje Save ni dobro, vendar zaradi urbanizacije, agromelioracij 
in hidrotehničnih posegov na območju vodnega telesa v preteklosti nima značilnosti močno 
preoblikovanega vodnega telesa. 
 
Ker pri posegih v porečje srednje Save ne gre za posege v močno preoblikovana vodna telesa, je treba 
pri načrtovanju in umeščanju novih HE upoštevati naslednjo usmeritev: v okviru postopka 
sprejemanja državnega prostorskega načrta in celovite presoje vplivov tega načrta je treba za vsako 
HE posebej utemeljiti spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske vode v 
skladu z merili, ki jih je treba upoštevati za izjeme iz 4(7) člena Direktive 2000/60/ES (utemeljiti je 
treba odgovore na 1., 4., 5. in 6. vprašanje v zvezi z uveljavljanjem izjem).   
 
Omilitveni ukrep se nanaša na izbiro tehnike rabe površinske vode za proizvodnjo električne energije 
v HE, pri čemer imajo prednost tako imenovane pretočne HE pred akumulacijskimi HE. 
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov je proizvodnja električne energije iz hidroelektrarn glede vidika 
vplivov na vode ocenjena kot sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na 
okolje C, ker pomeni dopustno spremembo hidro-morfološkega stanja vodnega telesa površinske 
vode.   
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Narava 
 
Vpliv izvedbe hidroelektrarn se lahko kaže kot neposredno uničenje vodnih in obvodnih habitatov ter  
prekinitev prehodnosti vodotoka za vodne organizme.  
 
Celovito presojo sprejemljivosti posamezne hidroelektrarne se mora izvesti na ravni podrobnejšega 
plana ali posega v skladu s 25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in 
posegov v naravo na varovana območja. 
 
Splošni omilitveni ukrepi za umeščanje in izgradnjo hidroelektrarn: 
 
1. Hidroelektrarne naj se v prostor umešča na način, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti 

naravovarstveno pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost (območja Natura, Ramsar 
območja, IBA, Območja Unesco, EPO, naravne vrednote, zavarovana območja).  

2. Za doseganje ciljev AN OVE  (vsaj 25-odstotni delež v bilanci končne energije do leta 2020) je 
potrebno morebitne hidroelektrarne v porečju Save, Drave, Mure in Soče prioritetno umeščati 
izven območij z varstvenim statusom. 

3. Ob umeščanju HE naj se ohranja habitatne tipe oziroma habitate vrst v takšni meri, da bo še 
zagotovljeno ugodno stanje kvalifikacijskih in ključnih HT/vrst in tudi habitatov zavarovanih in 
ogroženih vrst ter prednostnih HT. 

4. V kolikor so zaradi posega izgubljena ribja drstišča, je potrebno urediti nadomestna drstišča.  
5. Pred gradnjo jezov in ostalih infrastruktur v strugi reke mora biti zagotovljen obvod, ki bo 

omogočil neovirano migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij 
vodnih organizmov ter bo služil tudi kot nadomestni habitat. Obvod mora biti izveden na način, 
ki posnema naravni sistem vodotoka.  

6. Za nemoteno reprodukcijo rib (migracije v pritoke na drst in obratno) se mora ohranjati 
neovirano prehodnost pritokov rek, še posebej na izlivnih delih.  

7. Začasen ali trajen ukrep za ohranjanje populacij avtohtonih ribjih vrst na območju novih 
akumulacij je tudi njihova umetna vzreja in vlaganje rib v prizadete vodotoke. 

8. Zagotoviti je potrebno ustrezni nivo podzemne vode in na območjih, kjer bo to potrebno za 
ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno pomembnih habitatov in HT (npr. na območju suhih 
travišč je potrebno preprečiti dvig podzemne vode zaradi izgradnje HE v takšni meri, da ne bo 
spremenila vlažnosti suhih travišč).  

9. V čim večji meri naj se ohranja obstoječa obrežna zarast. Po posegu je potrebno obrežno 
vegetacijo ponovno zasaditi. Uporabiti je treba avtohtone vrste, ki so prvotno obraščale breg 
(neprekinjen pas dreves in grmovja z močnim koreninskim spletom). Trase nasipov naj ne bodo 
strogo linijsko ravne, obojestransko naj se oblikujejo v  različnih naklonih in naj bodo razgibane z 
vmesnimi terasami, da bo omogočeno oblikovanje manjših zalivov in tolmunov.  

10. V čim večji možni meri naj se ohranja dinamika reke, prodonosnost oziroma odlaganje sedimenta.  
11. V pritoke rek naj se posega le tam, kjer je to nujno potrebno in še to le sonaravno. Pritokom rek 

se ne sme po nepotrebnem prestavljati in spreminjati struge. Ohraniti je treba hidrološke lastnosti 
pritokov kot tudi morfologijo struge. Drstišča v pritokih naj se ohranja.  

12. Negativne posledice načrtovanih HE zaradi izgube habitatov ostalih živalskih vrst in HT je 
najverjetneje mogoče omiliti, če se izvede nadomeščanje izgubljenih površin. Nadomestiti je 
potrebno vse naravovarstveno pomembne habitatne tipe, ki bi bili z gradnjo izgubljeni. Okvirno je 
potrebno nadomeščati izgubljene habitate s faktorjem 1,5. Funkcionalne nadomestne habitate je 
potrebno vzpostaviti pred začetkom gradnje. Nadomestne habitate naj se načrtuje izven območij 
kmetijskih zemljišč na katerih se izvajajo ukrepi kmetijske politike in so v funkciji pridelave hrane. 

13. Po potrebi naj se v akumulaciji predvidi otok, urejen kot počivališče za prostoživeče živali, ki 
prečkajo vodotok. Obala naj bo položna, otok naj se ne ograjuje. 

 
Izgradnja je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
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Opozorilo: 
HE Učja leži na zavarovanem območju Soče s pritoki. Območje je opredeljeno z Zakonom o 
določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 
5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02), ki na Soči in njenih pritokih ne dovoljuje 
izgradnje elektrarn. 
 
 
Energetska izraba srednje Save  
 
Veriga HE na srednji Savi od Jevnice do Suhadol (1.faza) 
 
Na območju načrtovane verige HE ali v njegovi neposredni bližini so: 
- tri Natura 2000 območja: SCI Kum, SCI Reber -borovja in SPA Posavsko hribovje – ostenje;  
- tri ekološko pomembna območja (EPO): Kum, Zasavsko hribovje in Sava od Mavčič do Save; 
- osem zavarovanih območij (ZO): krajinski park Kum, Čebulova dolina, Završki Čeren, Izvir 

Mitovščice, Mitovški slap, Greben Krvava peč – Planina, Soteska Ribnika, Brzice na Savi pri 
Prusniku;  

- eno območje predlagano za zavarovanje: krajinski park Ostrež;  
- večje število naravnih vrednot (veliko pritokov Save je opredeljenih kot hidrološka, geološka ali/ 

in ekosistemska naravna vrednota). 
 
Predlagano je podaljšanje območja SCI Sava - Medvode – Kresnice, in sicer do Kresnic. V 
predlaganem SCI območju ležita tudi HE Jevnica in HE Kresnice. Predlagan je tudi popravek SCI 
Kum (predlog za dodatne kvalifikacijske vrste, ZRSVN, februar 2011). 
 
Vzdolž srednje Save se pojavljajo naravovarstveno pomembni rečni in obrečni HT ter 
ogrožene/zavarovane živalske in rastlinske vrste. Zaradi verige HE bo vpliv kumulativen in 
sinergijski. Zaradi razsežnosti posegov in s tem izgub ustreznih habitatov bo prišlo do zmanjšanja 
gostote posameznih populacij vrst ali celo do izumrtja nekaterih lokalnih populacij predvsem vodnih 
organizmov. 
 
Izvedba posegov na zavarovanih območjih in naravnih vrednotah lahko trajno degradira/uniči ta 
območja ali prizadene vitalne dele naravnih vrednot. Še posebej bo vpliv velik na pritoke Save, ki so v 
obstoječem stanju opredeljeni kot naravne vrednote. V primeru, da je naravna vrednota izlivni del 
pritoka, obstaja verjetnost, da bo zaradi spremembe vodnega režima uničena. Pri načrtovanju posegov 
se je potrebno območjem naravnih vrednot izogibati, če to ni mogoče, pa omejiti vplivi nanje na 
najmanjšo možno mero. 
 
Posebno pozornost je potrebno nameniti načrtovanju posegov na območju SCI Reber – Borovlja 
(med HE Ponoviče in HE Renke oz. med naseljem Sava in Močenik), celotno območje je varovano 
zaradi habitatnega tipa Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi. 
 
Na območju med HE Renke in HE Trbovlje se vzdolž Save izmenično nahaja SPA Posavsko hribovje 
– ostenje. Za območje sta kvalifikacijska planinski orel in sokol selec. Posegi lahko povzročijo motnjo 
v gnezditvenem in prehranjevalnem habitatu vrst.  
 
V primeru izgradnje verige HE na območju SCI Kum so možni vplivi na HT Polnaravna suha 
travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), 
rastišče navadne obročnice in habitat močvirskega krešiča. Notranje cone teh vrst in HT se nahajajo 
na desnem bregu Save, predvsem na odseku med HE Trbovlje in HE Suhadole.  
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Širše območje Kuma je tudi habitat zavarovanih vrst kot so navadni koščak, bukov kozliček, 
močvirski krešič in obročnica. 
 
Omilitveni ukrepi za načrtovanje verige HE na srednji Savi od Jevnice do Suhadol 
 
1. HE naj se v okolje umešča tako, da ne bodo vplivale na prepoznavne značilnosti naravovarstveno 

pomembnih območij in njihovo biotsko raznovrstnost. 
2. V največji možni meri naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih HT in 

habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. Po potrebi naj se predvidijo nadomestni habitati. 
3. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Mitovški slap potrebno upoštevati Odlok o 

razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

4. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Izvir Mitovščice potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

5. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na Krajinski park Kum potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

6. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Greben Krvava Peč-Planina potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

7. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Čebulova dolina potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

8. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Soteska Ribnika potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

9. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Završki čeren potrebno upoštevati Odlok o 
razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih spomenikov 
na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

10. Pri načrtovanju je za preprečitev vplivov na ZO Brzice na Savi pri Prusniku potrebno upoštevati 
Odlok o razglasitvi naravnih znamenitosti, arheoloških območij ter kulturnih in zgodovinskih 
spomenikov na območju občine Trbovlje (Uradni vestnik Zasavja, 4/96). 

11. V primeru širitve struge na desni breg med HE Trbovlje in HE Suhadole bodo lahko uničene 
obsežne površine HT Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco-
Brometalia) (*pomembna rastišča kukavičevk), rastišče navadne obročnice in habitat močvirskega 
krešiča. Širitev naj se izvaja predvsem na levem bregu Save, izven SCI Kum. 

12. Posegi v SPA Posavsko hribovje – ostenje naj se načrtujejo tako, da ne bo motenj na gnezditveni 
habitat sokola selca in planinskega orla. Prav tako je potrebno posebno pozornost nameniti 
načrtovanju daljnovodov, saj ti ob nepravilni umestitvi lahko predstavljajo smrtonosno oviro za 
ptice.  

13. Med naseljem Sava in Močenik na levem bregu Save naj se ne načrtujejo posegi. Območje je SCI 
Reber - borovlja varovano zaradi HT Dinarski gozdovi rdečega bora na dolomitni podlagi. 

14. Posegi naj se načrtujejo izven območij naravnih vrednotah. V primeru poseganja vanje, naj se ne 
prizadene vitalnega  dela naravne vrednote.  

 
Izgradnja je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Veriga HE na Savi na odseku od Medvod do Jevnice (2.faza) 
 
Na območju je posebno ohranitveno območje (Natura 2000) SCI Sava – Medvode – Kresnice, na 
širšem območju (do 500 m) pa še SCI Šmarna gora. Na širšem območju je tudi zavarovano območje 
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Krajinski park Polhograjski Dolomiti in večje število naravnih vrednot, med katerimi sta v območju 
neposrednega vpliva dve: 

- Sava – od sotočja Save Bohinjke in Save Dolinke do Črnuč 
- Podgrad – sotočje Ljubljanice, Kamniške Bistrice in Save 

 
V nadaljevanju izpostavljamo Natura območje SCI Sava – Medvode – Kresnice, ki se imenu navkljub 
dolvodno zaključi že pri Črnučah, čeprav območje med Črnučami in Kresnicami po 
naravovarstvenem pomenu v ničemer ne zaostaja. Predlagano je podaljšanje območja SCI Sava - 
Medvode – Kresnice, in sicer do Kresnic.  
 
Območje SCI Sava – Medvode – Kresnice po podatkih SDF obrazca obsega 382,99 ha in spada v 
osrednjeslovensko regijo. Natura območje zajema del Save med Medvodami in Kresnicami. Ta predel 
reke je še relativno dobro ohranjen. Predstavlja pomemben habitat za ribje vrste kot so: globoček, 
blistavec, platnica, sulec in potočni piškur. Na tem območju se pojavlja tudi ozki vretenec, bregove pa 
porašča obrežna vegetacija. SCI območje Sava – Medvode – Kresnice lahko ogrozijo neprimerni 
vodnogospodarski ukrepi, onesnaženje voda in drastične spremembe v vodnem režimu (postavitev 
jezov). Obrežno vegetacijo pa ogroža razrast invazivnih vrst rastlin. 
• Velikost populacije potočnih piškurjev na tem SCI območju predstavlja po podatkih SDF obrazca 

manj kot 2 % celotne slovenske populacije, stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je ocenjena 
kot dobra, populacija ni izolirana na širšem območju razširjenosti. 

• Populacija sulcev na tem SCI območju predstavlja več kot 15 % celotne slovenske populacije te 
vrste. Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora te vrste je ocenjena kot dobra, populacija ni 
izolirana. 

• Po podatkih iz SDF obrazca populacija blistavca na tem območju predstavlja manj kot 2 % 
celotne slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je povprečna ali 
zmanjšana, populacija pa ni izolirana. 

• Po podatkih iz SDF obrazca populacija platnice na SCI Sava – Medvode – Kresnice predstavlja 
manj kot 2 % celotne slovenske populacije. Stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je 
povprečna ali zmanjšana, populacija pa ni izolirana. 

• Populacija ozkega vretenca na tem območju predstavlja manj kot 2 % celotne slovenske 
populacije, stopnja ohranjenosti življenjskega prostora je po podatkih SDF obrazca dobra, 
populacija pa ni izolirana. 

• Populacija močvirskega krešiča po podatkih SDF obrazca ni ključna za to območje in se pojavlja 
neznačilno. 

• Za habitatne tipe: Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); (Alnus glutinosa in 
Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)), Ilirski hrastovo-belogabrovi gozdovi 
(Erythronio-Carpinion) in Polnaravna suha travišča in grmiščne faze na karbonatnih tleh (Festuco- 
Brometalia), je značilna dobra reprezentativnost in dobra stopnja ohranjenosti strukture. Prva dva 
habitatna tipa pokrivata več kot 20 % SCI območja Sava – Medvode – Kresnice, zadnji pa 5 %. 

• Habitatni tip Alpske reke in lesnata vegetacija s sivo vrbo (Salix eleagnos) vzdolž njihovih bregov 
prekriva 2 % Natura območja. Stopnji reprezentativnosti in ohranjenosti sta ocenjeni kot dobri.  

• Javorovi gozdovi (Tilio-Acerion) v grapah in na pobočnih gruščih predstavljajo 1 % površine SCI 
območja. Stopnja reprezentativnosti tega habitatnega tipa je dobra, stopnja ohranjenosti strukture 
pa je povprečna ali zmanjšana. 

 
Na obravnavanem odseku je načrtovana gradnja verige hidroelektrarn. Sulec je ribja vrsta, ki v 
Sloveniji živi predvsem v porečju Save, populacije v Muri in Dravi pa so izredno majhne. 
Obravnavani odsek predstavlja osrednje območje populacije sulca v Savi, kjer sulec živi od sotočja 
Save Dolinke in Save Bohinjke do sotočja z Mirno. Do Medvod so njegove populacije majhne. Od 
Medvod do Litije so njegove populacije najštevilčnejše,  od Litije do sotočja z Mirno pa se sulec zopet 
pojavlja redko. Dolvodno od sotočja z Mirno na ozemlju Slovenije sulec ne živi več (Zabric D.; 2008). 
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Zaradi upadanja populacij sulca v slovenskih vodotokih se izvajajo varstveni ukrepi, od katerih so 
najpomembnejši ukrepi za ohranitev življenjskega prostora sulca. Kvaliteten in dovolj velik življenjski 
prostor, ki nudi pogoje za življenje sulca v vseh fazah njegovega življenja je osnova, brez katere so vsi 
ostali ukrepi neučinkoviti. Ukrepi so: 

- prenehanje onesnaževanja rek in potokov,  
- prenehanje urejanja rečnih strug na nesonaraven način  
- restavracija in renaturacija uničenih življenjskih prostorov. 
 

Onesnaženost vode je v preteklosti gotovo povzročila izumiranje sulca na določenih odsekih rek in 
potokov v Sloveniji. Primer je močno zmanjšanje populacij sulca v srednji in spodnji Savi zaradi 
odplak premogovniške industrije. Od devetdesetih letih prejšnjega stoletja je v Sloveniji opazen trend 
izboljšanja kvalitete vode, kar daje ugodno osnovo za varstvo sulca. Kljub temu ostajajo še nesanirana 
posamezna močna točkovna onesnaženja (industrija, kanalizacija) in še posebej problematična 
netočkovna onesnaženja (kmetijstvo).  
  
Nesonaravne vodnogospodarske ureditve rek in potokov so morda največji razlog za krčenje areala in 
zmanjšanje populacij sulca. Nesonaravne ureditve so: izravnavanje struge, utrjevanje dna in brežin, 
betoniranje in polaganje kamnitih oblog v poravnani obliki, odstranjevanje obrežne vegetacije in 
postavljanje za ribe neprehodnih vodnih pregrad. Uporaba t.i. trde regulacije pomeni veliko 
spremembo hidroloških pogojev v strugi, s tem povezanih sprememb v fizikalnih in kemijskih 
lastnostih vode, odsotnost ustreznih usedlin, počivališč, skrivališč in drstišč. Take regulacije ne nudijo 
pogojev za življenje sulca, sploh pa ne za njegove najobčutljivejše življenjske faze (ikre, zarod, mladice, 
drstnice).  
 
Posebej problematična je fragmentiranost habitatov z visokimi vodnimi pregradami, ki je posledica 
izgradnje neprehodnih vodnih pregrad. V Sloveniji so skoraj vse visoke vodne pregrade za ribe 
neprehodne. Na podlagi analize razširjenosti sulca lahko trdimo, da so ravno neprehodne vodne 
pregrade in velike akumulacije verjetno glavni razlog za to, da sulec ni več razširjen po svojem 
prvotnem arealu.  
 
Zaradi spremembe habitata (akumulaciji Mavčiče in Medvode) sulec na tem odseku ne živi več, na 
celotnem območju od sotočja Save Dolinke in Save Bohinjke do Medvod pa so populacije sulca 
majhne. Za ohranitev populacije sulca nad Kranjem bi bilo treba postaviti prehode za ribe na 
Majdičevem jezu, pri HE Mavčiče in HE Medvode. S tem bi ponovno vzpostavil stik med populacijo 
nad Kranjem  in vitalno populacijo, ki živi pod HE Medvode. Za povezanost celotne populacije sulca 
v Savi je treba zgraditi prehode na že obstoječih pregradah HE Vrhovo in HE Boštanj. Ta povezava 
bi dala možnost za ohranitev populacije predvsem podusti in s tem tudi sulca v srednji Savi.   
 
V Savi Bohinjki je prvotni areal sulca zmanjšan zaradi jezu HE Soteska, celotna populacija Save 
Bohinjke pa je s Cajhnovim jezom ločena od populacije v Savi. Na jezom HE Soteska so sulca 
umetno repopulirali. Za ohranitev populacije sulca nad HE Soteska in z vzpostavitvijo ponovne 
povezave populacij Save Bohinjke in Save je treba postaviti prehod za ribe na jezu HE Soteska in 
Cajhnovem jezu.  
 
V Poljanski Sori živi sulec le do jezu mHE Jelovčan, po toku navzgor, kjer je živel včasih pa ga ni več. 
Populacije sulca Poljanske Sore so s Puštalskim jezom ločene od populacij v Sori. Jez pri Goričanah 
pa onemogoča povezavo populacij Sore in Save. V Selški Sori sulec verjetno ni živel nikoli. Za 
ohranitev populacij sulca Poljanske Sore in Sore je treba s postavitvijo funkcionalnega prehoda za ribe 
na jezu pri Goričanah ponovno vzpostaviti povezavo s populacijami v Savi. Fragmentirane populacije 
je treba zopet povezati, kar je možno le z bodisi odstranitvijo nefunkcionalnih jezov oziroma s 
postavitvijo funkcionalnih prehodov za ribe na neprehodnih jezovih: mHE Jelovčan, Poljanškov jez, 
HE Fužine, jez Fužine, mHE Demšar in Koreninovec.  
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Tudi populacije sulca porečja Ljubljanice so ločene od populacij sulca v Savi. Na jezu mHE Fužine je 
treba ponovno vzpostaviti že zgrajen prehod za ribe, na jezu mHE Vevče pa je treba tak prehod 
zgraditi.  
 
V Savi od Medvod do Kresnic je ena najštevilčnejših in najvitalnejših populacij sulca, obenem 
pa se na tem odseku v Savo izlivajo še reke in potoki, prav tako pomembni za to vrsto (Sora, 
Gameljščica, Kamniška Bistrica in Ljubljanica) (Zabric D.; 2008). 
 
Gradnja HE na tem območju je torej v nasprotju z varstvenimi cilji za ohranitev te redke, ogrožene, a 
karizmatične ribje vrste, živeče le v  srednjih in zgornjih tokovih rek donavskega povodja. 
 
Usmeritev za nadaljnje načrtovanje HE na tem območju je, da se na odseku med Medvodami in 
sotočjem Save z Ljubljanico HE ne načrtuje, saj učinkoviti omilitveni ukrepi, s katerimi bi lahko 
ohranili habitat sulca v Savi in hkrati povezanost Natura območij, kjer je ta vrsta kvalifikacijska (SCI 
Sava-Medvode-Kresnice in SCI Ljubljansko Barje), niso možni (ocena D).  
 
Energetska izraba reke Mure 
 
Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure v energetske namene – mejni odsek z Avstrijo do 
avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri je na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih 
območjih del ohranitvenega območja - SPA Mura (SI 5000010) in del posebnega varstvenega območja 
Natura 2000 - SCI Mura (SI3000215). Na avstrijski strani leži Natura 2000 Grenzmur. Vpliv na 
Naturo 2000 bi bil v primeru energetske izrabe Mure neposreden (na območju posega) in daljinski 
(zaradi spremembe življenjskih razmer dolvodno in ob Muri), povezanost območja bi bila prizadeta.  
 
V strokovnih podlagah ZRSVN je predlagana razširitev območja Natura glede na zaključke 
biogeografskega seminarja, na podlagi katerih je tudi mejna Mura na podlagi Direktive o habitatih 
predlagana za območje Natura 2000 (ZRSVN, februar 2011).  
 
Območje SPA Mura (velikost 14.532 ha) leži na slovenskem delu Mure od Cmureka do meje z 
Madžarsko. Kvalifikacijske vrste za SPA Mura so: bela štorklja (Ciconia ciconia), belovrati muhar 
(Ficedula albicollis), bičja trstnica (Acrocephalus schoenobaenus), breguljka (Riparia riparia), čapljica 
(Ixobrychus minutus), čebelar (Merops apiaster), črna štorklja (Ciconia nigra), duplar (Columba 
oenas), grahasta tukalica (Porzana porzana), kobiličar (Locustella naevia), mala tukalica (Porzana 
parva), mali deževnik (Charadrius dubius), mali martinec (Actitis hypoleucos), mokož (Rallus 
aquaticus), pisana penica (Sylvia nisoria), pivka (Picus canus), plašica (Remiz pendulinus), pogorelček 
(Phoenicurus phoenicurus), prepelica (Coturnix coturnix), rakar (Acrocephalus arundinaceus), rečni 
cvrčalec (Locustella fluviatilis), rjava penica (Sylvia communis), rjavi srakoper (Lanius collurio), slavec 
(Luscinia megarhynchos), srednji detel (Dendrocopos medius), srpična trstnica (Acrocephalus 
scirpaceus), sršenar (Pernis apivorus), trstni cvrčalec (Locustella luscinioides), vijeglavka (Jynx 
torquilla), vodomec (Alcedo atthis). Izgradnja hidroelektrarne bi prizadela predvsem gnezdilke 
poplavnega gozda in gnezdilke struge. V manjši meri bi bile prizadete tudi gnezdilke ekstenzivnih 
travnikov in ekstenzivne kmetijske krajine. 
 
Na podlagi Uredbe o posebnih varstvenih območjih območje SCI Mura (velikosti 8.244 ha) leži 
na slovenskem delu Mure od Radencev do meje z Madžarsko.  
Kvalifikacijske vrste za SCI Mura so: sabljarka (Pelecus cultratus), veliki pupek (Triturus carnifex), 
močvirska sklednica (Emys orbicularis), bolen (Aspius aspius), močvirski cekinček (Lycaena dispar), 
strašnični mravljiščar (Maculinea teleius), temni mravljiščar (Maculinea nausithous), nežica (Cobitis 
taenia), beloplavuti globoček (Gobio albipinnatus), nižinski urh (Bombina bombina), činklja 
(Misgurnus fossilis), vidra (Lutra lutra), pezdirk (Rhodeus sericeus amarus), velika senčica (Umbra 
krameri), črtasti medvedek (Callimorpha quadripunctaria*), drobni svitek (Anisus vorticulus), 
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dristavični spreletavec (Leucorrhinia pectoralis), hrastov kozliček (Cerambyx cerdo), rogač (Lucanus 
cervus), kačji potočnik (Ophiogomphus cecilia), smrkež (Gymnocephalus schraetzer). 
Kvalifikacijske HT za SCI Mura so: (6510) Nižinski ekstenzivno gojeni travniki (Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis), (6430) Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne robne združbe z 
visokim steblikovjem, (6410) Travniki s prevladujočo stožko (Molinia spp.) na karbonatnih, šotnih ali 
glinenomuljastih tleh (Molinion caeruleae), (3270) Reke z muljastimi obrežji z vegetacijo zvez 
Chenpodion rubri p.p. in Bidention p.p., (3260) Vodotoki v nižinskem in montanskem pasu z vodno 
vegetacijo zvez Ranunculion fluitantis in Callitricho-Batrachion, (3150) Naravna evtrofna jezera z 
vodno vegetacijo zvez Magnopotamion ali Hydrocharition,(91L0) Ilirski hrastovo-belogabrovi 
gozdovi (Erythronio- Carpinion), (91E0*) Obrečna vrbovja, jelševja in jesenovja (mehkolesna loka); 
(Alnus glutinosa in Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae)). 
 
S stališča ohranjanja narave imajo poplavni gozdovi na območju reke Mure zelo visoko vrednost. 
Čeprav so ponekod že precej spremenjeni, so to največje površine tovrstnih poplavnih gozdov v 
Sloveniji. Glede na potencialne vplive v primeru energetske izrabe reke so za poplavne gozdove 
najbolj ključne vrste oz. skupine živali, ki so vezane na gozdne habitate oz. je zanje pomembna 
povezava gozdnih in vodnih habitatov na širšem območju. To velja za ptice, netopirje, vidro, bobra, 
dvoživke, hrošče, kačje pastirje, skupino nočnih metuljev itd. Za vse te skupine velja, da jim poplavni 
gozdovi ob Muri predstavljajo najpomembnejše habitate v severovzhodni Sloveniji, še posebej v 
povezavi s primernimi vodnimi habitati, kjer so velikega pomena predvsem rokavi, mrtvice in pritoki 
reke Mure ter stalne in občasne stoječe vode v njih. Energetsko izkoriščanje Mure bi verjetno poleg 
neposrednega uničenja poplavnih gozdov in hkrati tudi habitatov vrst, zaradi daljinskega vpliva 
pomenilo tudi spremembe rastliščnih razmer na širšem območju (posreden vpliv). 
 
Energetsko izkoriščanje vode zahteva večje posege v strugo vodotoka kot na primer: izgradnja 
akumulacijskega bazena, jezov, ureditev pritokov in brežin itd. Vsi ti posegi lahko popolnoma 
spremenijo prvotni rečni habitat (ne samo neposredno, temveč tudi daljinsko). Hitro tekoča reka se 
lahko spremeni v počasi tekočo. V reki se nad in pod jezovno zgradbo lahko popolnoma spremenijo 
oblika in sestava struge, hidrološki režim, fizikalno-kemijske in biotske lastnosti vode. To ima za 
posledico spremembe v vrstni sestavi združbe rib, sorazmerju vrst, številčnosti populacij, prostorski 
razporeditvi vrst, drsti in selitvi rib. S stališča uničenja habitata bi energetsko izkoriščanje Mure lahko 
trajno prizadelo biodiverziteto rib, predvsem izrazito reofilnih, kot sta beloplavuti globoček, smrkež, 
sabljarka. Na vrste, ki potrebujejo stoječo ali počasi tekočo vodo (vrste kot so pezdirk, velika senčica, 
bolen, činklja, nežica) je pričakovati nekoliko manjši vpliv. V primeru energetske izrabe Mure je 
pričakovati neposredni in daljinski vpliv na biodiverziteto v Muri in pritokih (predvsem na ribe, 
piškurje, rake). 
 
Vzdolž območja potencialne možnosti izrabe Mure v energetske namene se nahaja ekološko 
pomembno območje (EPO) – Mura Radmožanci, t.j. območje naravovarstveno pomembnih 
habitatnih tipov (prednostni HT), njihovih delov ali večjih ekosistemskih enot, ki pomembno prispeva 
k ohranjanju biotske raznovrstnosti. Precejšnji delež tam prisotnih vrst je uvrščen med zavarovane in 
ogrožene. V primeru energetske izrabe Mure bi bil vpliv na vodne organizme neposreden in daljinski, 
vpliv na vrste, ki imajo habitat na širšem območju pa posreden in daljinski. Vpliv na funkcionalnost in 
povezanost EPO ter biotsko raznovrstnost bi bil neposreden.  
 
Na območju potencialne možnosti izrabe Mure v energetske namene se nahajajo sledeče naravne 
vrednote: 

1. Naravna vrednota »Mura – loka 1«. Zvrst: hidrološka in zoološka. Površina naravne vrednote 
je 4.398 ha. NV obsega celotni sistem obrečnih habitatov reke Mure, vključno s poplavnimi 
gozdovi, strugo, prodišči, mrtvimi rokavi med Šentiljem in Hotizo. 

2. Naravna vrednota »Mura – reka 1«. Zvrst: botanična, hidrološka in zoološka. Površina 
naravne vrednote je 494,6 ha, dolžina struge pa je 63,6 km. NV obsega strugo reke Mure med 
Šentiljem in Hotizo.  
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3. Naravna vrednota »Mura – mrtvi rokav 1«. Zvrst: botanična, ekosistemska in zoološka. 
Površina naravne vrednote je 2,96 ha, dolžina mrtvega rokava pa je 0,57 km. NV obsega 
manjši mrtvi rokav v bližini Ceršaka. 

4. Naravna vrednota »Mura – mrtvi rokav 3«. Zvrst: ekosistemska in hidrološka. Površina 
naravne vrednote je 25,86 ha, dolžina mrtvih rokavov pa je 11,33 km. NV obsega mrežo 
mrtvih rokavov med Hrastjem in Bunčani. 

5. Naravna vrednota »Mura – mrtvi rokav 4«. Zvrst: botanična, ekosistemska, hidrološka in 
zoološka. Površina naravne vrednote je 40,13 ha, dolžina mrtvih rokavov pa je 20,38 km. NV 
obsega mrežo mrtvih rokavov med Veržejem in Moto. 

6. Naravna vrednota Sladki vrh – gramoznica: Zvrst: botanična, ekosistemska in zoološka. NV je 
habitat ogroženih živalskih in rastlinskih vrst v opuščeni gramoznici ob Muri, vzhodno od 
Sladkega vrha, severovzhodno od Šentilja v Slovenskih Goricah 

7. Naravna vrednota Konjišče – gramoznica: Zvrst: ekosistemska in zoološka. NV je habitat 
ogroženih živalskih vrst v gramoznicah ob Muri pri Zgornjem Konjišču, severozahodno od 
Gornje Radgone. 

8. Naravna vrednota Podgrad - kolonija sivih čapelj: Zvrst: ekosistemska in zoološka. NV 
predstavlja gnezdišče sivih čapelj v Podgradu ob Muri, zahodno od Gornje Radgone. 

9. Naravna vrednota Petanjci – gramoznica 1 in 2: Zvrst: botanična, ekosistemska in zoološka. 
NV je habitat ogroženih rastlinskih in živalskih vrst v opuščeni gramoznici severozahodno od 
vasi Gornji Petanjci, severovzhodno od Radencev. 
 

Vpliv na naravne vrednote od 1 do 5 bi bil ob energetskem izkoriščanju reke Mure neposreden, poseg 
bi ob neprimernih tehničnih rešitvah lahko trajno vplival na zvrst in vitalni del naravne vrednote. 
Vpliv na naravne vrednote od 6 do 9 bi bil ob energetskem izkoriščanju reke Mure lahko posreden, 
povzročila bi ga predvsem sprememba nivoja podzemne vode.  
 
Natančnejših vplivov na varovana območja, vrste, habitatne tipe, EPO in naravne vrednote brez 
projektnih rešitev in točne lokacije posega ni možno podati. Vsekakor je potrebno k problemu 
pristopiti celovito in za tako ranljiv ekosistem že na začetku predvideti najbolj primerne tehnološke 
rešitve ter predhodno po potrebi urediti nadomestne habitate. 
 
Usmeritve in omilitveni ukrepi 
1. Območje potencialne možnosti izrabe reke Mure se omeji na mejni odsek z Avstrijo do 

avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. Dovoljen potencial izkoriščanja je v razponu 
od 1,5 MW do 55 MW oziroma glede na letno proizvodnjo električne energije od 7,25 GWh do 
275 GWh.  

2. Možna je izključno izgradnja hidroelektrarn pretočnega tipa, in sicer pod pogojem ohranjanja 
visoke biotske raznovrstnosti in naravnega ravnovesja, zagotavljanju ugodnega stanja ogroženih 
vrst in habitatov in ob odpravi posledic obstoječega obremenjevanja okolja. V največji možni meri 
naj se posegi načrtujejo izven naravovarstveno pomembnih habitatnih tipov in habitatov 
zavarovanih ter ogroženih vrst. Za zagotovitev celovitosti tega ukrepa je v nadaljnjih fazah 
potrebno zagotoviti dodatne ciljne raziskave in pridobiti natančnejše podatke o pojavljanju 
nekaterih ogroženih in zavarovanih vrst. 

3. Po potrebi naj se predvidijo nadomestni habitati. Nadomestiti je potrebno vse naravovarstveno 
pomembne habitate in habitatne tipe, in sicer je potrebno vzpostaviti funkcionalne nadomestne 
habitate in habitatne tipe še pred začetkom posega. Izgubljene habitate je potrebno nadomeščati s 
faktorjem 1.5. 

4. Pred gradnjo jezu in ostale infrastrukture v strugi Mure je treba zagotoviti obvod, ki bo omogočil 
migracijo, genetsko izmenjavo in preprečil izolacije posameznih populacij vodnih organizmov ter 
bo služil tudi kot nadomestni habitat. Obvod mora biti izveden sonaravno. 

5. Preprečiti je potrebno nadaljnje poglabljanje struge in zagotoviti ustrezni nivo podzemne vode 
Mure na območjih, kjer bo to potrebno za ohranjanje dobrega stanja naravovarstveno pomembnih 
habitatov (predvsem poplavnih gozdov, mrtvic, rokavov). 
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6. Zagotoviti je potrebno prodonosnost in nastajanje prodišč. 
7.  Koncesionar mora zagotoviti ustrezen način vdrževanja in upravljanja nadomestnih habitatov.  
8. Pri umeščanju energetskih objektov je potrebno upoštevati dogovore meddržavne komisije,  ki 

obravnava porečje Mure (npr. rokav Mure na Apaškem polju). 
9. V nadaljnjih fazah je potrebno izvesti na ravni podrobnejšega plana, v skladu s 25.a členom 

Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana 
območja, celovito presojo vplivov na varovana območja. 

 
Na območju potencialne možnosti izrabe reke Mure - mejni odsek z Avstrijo do avtocestnega mostu 
pri Vučji vasi na notranji Muri (dovoljen potencial izkoriščanja je v razponu od 1,5 MW do 55 MW) 
bodo v primeru energetskega izkoriščanja Mure ob upoštevanju zgoraj navedenih omilitvenih ukrepov 
vplivi nebistveni (ocena C). 
 
Investitorja opozarjamo, da je na podlagi novih ugotovitev, ki bi sledile iz dodatnih raziskav možno, 
da bi se energetsko izkoriščanje reke Mure v nadaljnjih fazah umeščanja v prostor pokazalo tudi kot 
nesprejemljivo. 
 
Kulturna dediščina   
 
Energetska izraba reke Save 
 
Gostota območij in objektov kulturne dediščine v predvidenem območja zajezitev na srednji Savi je 
sorazmerno majhna. Vplivi ureditev HE na območja in objekte kulturne dediščine bodo predvsem 
posledica posegov na arheološka območja ob Savi. Predvidoma bodo preplavljeni le manjši in 
praviloma obrobni deli arheoloških območij, na večjem delu pa so možni vplivi zaradi dviga 
podzemne vode in gradbišča (gradnja nasipov ipd., zaradi česar bodo arheološka območja lahko trajno 
poškodovana oziroma zmanjšana). Možni so uničenje ali poškodbe arheoloških ostalin, ki bodo 
odkrite med gradnjo. Prav tako obstaja manjša možnost, da bi ob morebitnih razlitjih nafte in naftnih 
derivatov ali drugih, predvsem korozivnih snovi v tla ob gradbišču prišlo do poškodb arheoloških 
ostalin.  
 
Objekti kulturne dediščine, ki so v vplivnem območju ureditev, bodo tangirani predvsem posredno 
(zaradi bližine gradbišča, novih ureditev v neposredni okolici, zaradi dviga podzemne vode, zaradi 
motenih ali preprečenih vizur na te objekte med gradnjo ali po njej ipd.). Izpostaviti je treba grad 
Ponoviče (EŠD 8768) s parkom (EŠD 8769), ki mu je treba pri podrobnejšem načrtovanju nameniti 
posebno pozornost. 
 
Za mostova, ki sta opredeljena kot tehniška dediščina - Jevnica - leseni most (EŠD 16200) in Sava - 
leseni most (EŠD 8114) velja, da v tej fazi še ni možno natančno opredeliti vpliva. Širine zajezitve po 
lahko presegajo razpetine mostov. Za oba mostova je smiselno preveriti možnost ohranitve mostu v 
obstoječi obliki - zožitev zajezitve s pomočjo tehničnih ukrepov (zaščitni zid). V kolikor se izkaže, da 
to ni mogoče, in da bo do vplivov na te objekte prišlo, se predvidi prilagoditve mostu (podaljšanje 
konstrukcije, prilagoditev nosilnih stebrov) v skladu s podrobnejšimi smernicami pristojne službe 
varstva kulturne dediščine. 
 
Energetska izraba reke Mure 
 
Gostota območij in objektov kulturne dediščine v predvidenem območju je sorazmerno majhna. 
Večja območja kulturne dediščine se nahajajo znotraj ali neposredno ob poselitvenih območjih, na 
katere naj ne bi bilo neposrednih vplivov. Večji bo lahko vpliv v času gradnje zaradi dovoznih poti in 
gradbišč. 
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V manjši meri bi bila lahko ogrožena širša območja zavarovane kulturne dediščine, ki so v verjetnem 
vplivnem območju ureditev in bodo tangirana predvsem posredno (zaradi bližine gradbišča, novih 
ureditev v neposredni okolici, zaradi dviga podzemne vode, zaradi motenih ali preprečenih vizur na te 
objekte med gradnjo ali po njej). Taka so območja in objekti na območju Gornje Radgone ter objekti 
dediščine Trate – grad Cmurek (EŠD 69) in Petanjci – Bathyanijev dvorec (EŠD 16478). 
 
Možni vplivi energetskih objektov na območja in objekte kulturne dediščine bi lahko bili predvsem 
posledica preplavitve ter s tem delnega ali trajnega uničenja znanih in morebitnih med gradnjo 
odkritih arheoloških ostalin neposredno ob Muri, predvsem gomilnih grobišč.  
 
Skupna ocena  
 
Upoštevajoč obseg prostorskih ureditev povezanih z gradnjo hidroelektrarn na Savi in Muri je njihov 
pričakovan vpliv na kulturno dediščino sorazmerno majhen. Vplivi so ocenjeni kot nebistveni ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Ukrepi se nanašajo na upoštevanje izhodišč varstva 
kulturne dediščine pri podrobnejšem načrtovanju in sami gradnji. 
 
Splošni omilitvenih ukrepi za varstvo kulturne dediščine 
 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo lokacije mHE in HE izogniti zavarovanim območjem 
in objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti 
dediščine. Na celotnem ureditvenem območju izgradnje hidroelektrarn je praviloma treba izvesti 
predhodne arheološke raziskave, po potrebi izvesti prilagoditve rešitev in zaščitna izkopavanja. 
 
Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi 
med gradnjo – čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, 
vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, 
energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov 
ipd.. 
 
Omilitveni ukrepi po posameznih HE na srednji Savi 
 
1. HE Jevnica: 
 
- Možen poseg območje Dolsko - Rimskodobno grobišče (KD 19588): Zagotovi se čim manjši 

poseg, izvede predhodne arheološke raziskave in po potrebi zaščitna izkopavanja. 
 
2. HE Kresnice: 
 
- Verjeten poseg v objekt Jevnica - Most čez Savo (KD 16200): Preveri se možnost ohranitve oz. 

ponovne postavitve v skladu s podrobnejšimi smernicami službe varstva kulturne dediščine. 
 
3. HE Ponoviče: 
 
- Možen dvig podzemne vode na območju Kresnice - arheološko najdišče (EŠD 22872): Izvedejo se 

predhodne arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne 
službe, zagotovi se čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

- Verjetna preplavitev dela območja Vernek - arheološko najdišče (EŠD 22879), na preostalem 
območju je možen dvig podzemne vode: Izvedejo se predhodne arheološke raziskave, predvidi se 
ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe, zagotovi se čim manjši poseg v arheološko 
najdišče. 
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- V času gradnje možna poškodba objekta Ponoviče – Toplar (EŠD 511607), objekt predvidoma ne 
bo tangiran neposredno: Preprečijo se vplivi ob gradnji, po potrebi, v primeru rešitev, ki bi 
povzročale poseganja, se preveri možnost ohranitve oz. prestavitve. 

- Verjetna sprememba ambienta Ponoviče - grad Ponoviče (EŠD 8768) in parka gradu Ponoviče 
(EŠD 8769): Preveri se možnosti optimizacije potekov spremljajoče infrastrukture in upošteva 
dediščinske kakovosti prostora pri načrtovanju arhitekture objekta HE. 

- Možni vplivi pri ureditvah na desnem bregu Save gorvodno od pregrade na območje Litija - 
Gradišče Sitarjevec (EŠD 22874): Zagotovi se čim manjši obseg posegov na območje gradišča in v 
primeru poškodb predvidi sanacijo oz. druge ukrepe v skladu s smernicami. 

 
4. HE Renke: 
 
- Skrajni južni rob območja Sava – arheološko najdišče (EŠD 501378) bo verjetno poplavljen, na 

preostalem območju je možen dvig podzemne vode: Izvede se predhodne arheološke raziskave, 
predvidi ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe, zagotovi se čim manjši poseg v 
arheološko najdišče. 

- Zajezitev lahko vpliva na stabilnost objekta Sava - cestni most (EŠD 8114) ali pa bo potrebno most 
prestaviti zaradi prevelikih vplivov ob gradnji ali po zajezitvi: Preveri se možnost ohranitve oz. 
ponovne postavitve v skladu s konservatorskimi izhodišči. 

 
5. HE Suhadol: 
 
- Območje Podkraj pri Hrastniku - rimskodobna naselbina Ribnik (EŠD 8784 ) leži ob območju 

verjetne zajezitve: Potrebno je izvesti zaščito pred morebitno povišano podtalnico, izvesti 
predhodne arheološke raziskave, predvideti ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne 
službe in zagotoviti čim manjši poseg v območje. 

- Objekt Podkraj pri Hrastniku - cerkev sv. Nikolaja (EŠD 2198) leži ob območju verjetne zajezitve: 
Potrebno je izvesti zaščito pred morebitno povišano podtalnico ter predvideti ustrezne ukrepe 
skladno z usmeritvami pristojne službe in zagotoviti čim manjši poseg v območje. 

- Objekt Podkraj pri Hrastniku – gostilna Podkraj 67 (EŠD 536) leži ob območju verjetne zajezitve: 
Potrebno je izvesti zaščito pred morebitno povišano podzemno vodo ter predvideti ustrezne 
ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe in zagotoviti čim manjši poseg v območje. 

 
Omilitveni ukrepi na območju potencialne možnosti izrabe reke Mure 
 
- Možna sprememba ambienta Trate – grad Cmurek (EŠD 69): Upošteva se dediščinske kakovosti 

prostora pri načrtovanju arhitekture objekta pregrade HE v morebitni v bližini gradu. 
- Možna sprememba ambienta Gornja Radgona - grad Radgona (EŠD 150): Upošteva se dediščinske 

kakovosti prostora pri načrtovanju arhitekture objekta pregrade HE v morebitni v bližini gradu. 
- Možna sprememba ambienta Gornja Radgona – mestno jedro (EŠD 6681): Posebno pozornost se 

nameni potekom spremljajoče infastrukture in upošteva dediščinske kakovosti prostora pri 
morebitnem načrtovanju ureditev na območju mestnega jedra. 

- V času gradnje možna poškodba objekta Gornja Radgona - smodniški stolp (EŠD 6712): 
Preprečijo se vplivi ob gradnji, po potrebi, v primeru rešitev, ki bi povzročale poseganja, se preveri 
možnost ohranitve. 

- Možna sprememba širšega ambienta Radenci – Zdraviliški park (EŠD 14066) in Radenci – 
Zdravilišče Radenci (EŠD 946): Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri načrtovanju 
zajezitve. 

- Možna sprememba ambienta Petanjci – Bathyanijev dvorec (EŠD 16478): Upošteva se dediščinske 
kakovosti prostora pri načrtovanju zajezitve. 

- Možna preplavitev območja Hrastje Mota – gomilno grobišče Gomilice (EŠD 14855): Izvedejo se 
predhodne arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne 
službe, zagotovi se čim manjši poseg v arheološko najdišče. 
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Podnebni dejavniki 
 
Pri načrtovanju naprav in objektov za proizvodnjo električne energije v HE je treba kot usmeritev 
upoštevati med tehničnimi parametri HE tudi ogljični odtis izbrane opreme in objektov za 
proizvodnjo električne energije, ki ne sme presegati 75 g CO2 ekv/kWh, preračunano na celotno 
življenjsko dobo HE. 
 
Proizvodnja električne energije v HE je z vidika vplivov na podnebne dejavnike ocenjena kot 
sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni izboljšanje 
okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov.   
 
Krajina   
 
Energetska izraba reke Save 
 
Gradnja hidroelektrarn na srednji Savi in izvedba vseh spremljajočih ureditev bosta povzročili velike 
spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora. Med gradnjo 
bodo vplivi na krajino zelo veliki in bodo predvsem posledica odstranitve obrežne vegetacije in 
obsežnih zemeljskih del ter prisotnosti gradbišča in mehanizacije. Ti vplivi bodo najbolj izraženi na 
območjih, ki so v vidnem stiku obstoječe poselitve in hkrati na delih, kjer bodo spremembe najbolj 
očitno, predvsem na območju Senožeti, Litije, Renk, Save, Hrastnika, Suhadola ter vzdolž prometnic, 
ki potekajo po dolini Save.   
 
Trajni vplivi na krajino bodo predvsem posledica umestitve pregrad in strojnic v pretežno naravno ali 
primestno okolje ter ureditev akumulacijskih bazenov, ki bodo pomenili v delu tudi bistveno razširitev 
sedanje struge Save, hkrati s tem pa tudi vidno spremembo značaja te reke (zaradi dviga gladine bo 
skalno dno struge zalito in ne bo več vidnih skal v strugi, brzic in prodišč). Vplivi na krajino bodo 
večji na odsekih, kjer je predvidena izvedba energetskih in vodnogospodarskih nasipov (zlasti na 
odseku od Dolskega do Ponovič), predvsem pa na območjih jezovnih zgradb in priključnih 
daljnovodov. Zaradi potrebnih utrditev brežin Save in izlivnih delov pritokov bosta na velikem delu 
brežin Save potrebni trajna odstranitev obvodne zarasti in preoblikovanje doslej naravno oblikovanih 
strug. Mrtvice in rokavi ter zatoni bodo uničeni, z njimi pa spremljajoča vegetacija. 
 
HE na spodnjem delu obravnavanega odseka (dolvodno od Litije) bodo postopoma postale del 
krajinske zgradbe vodnega in obvodnega prostora in kljub odmiku od prvotnega stanja (razširitev 
struge Save, zmanjšanje obvodnega prostora) ne bodo vidno moteče v pogledih iz naselij ter z bližnjih 
cest. HE na zgornjem delu odseka predvidevajo večji obseg zajezitve in posledično večje spremembe 
krajinskih značilnosti. 
 
Na vplivnem območju HE na srednji Savi so nekatere prostorske dominante, ki jih bo treba 
upoštevati pri nadaljnjem načrtovanju kot ključne točke v prostoru, ki morajo imeti zagotovljen 
ustrezen prostorski, krajinski ambient (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče) in ustrezne funkcionalne 
povezave (navezave na omrežje cest, pešpoti in kolesarskih poti). 
 
Energetska izraba reke Mure 
 
Gradnja hidroelektrarn na Muri in izvedba vseh spremljajočih ureditev bi lahko povzročili nepovratne 
in bistvene spremembe krajinske zgradbe in prostorskih razmerij ter prvin prepoznavnosti prostora, ki 
je za območje Mure veliko tudi v širšem družbenem prostoru.  
 
Po Strategiji prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list RS, št. 76/2004) je območje Mure opredeljeno 
kot območje naravnih kakovosti. Predstavlja območje z veliko ohranjenostjo in raznolikostjo biotske 
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raznovrstnosti, kar se odraža tudi v naravnih značilnostih in strukturi krajine. Območje Mure s 
poplavnimi logi, mrtvicami, prodišči, poplavnimi gozdovi in ohranjeno kulturno krajino predstavlja 
edinstveno krajino v slovenskem prostoru.  
 
Energetska izraba Mure lahko privede do trajne odstranitve obstoječe rečne vegetacije, umestitve 
pregrad in strojnic v naravno okolje, ureditve akumulacijskih bazenov, izvedbe energetskih in 
vodnogospodarskih nasipov in s tem preoblikovanje doslej naravno oblikovanih strug. Za ohranitev 
širšega prostora reke je nujno potrebna rečna dinamika, ki po izvedbi hidroelektrarn ne bi bila več 
tako izrazita. Poleg vidne spremembe značaja reke bi prišlo do trajnega uničenja bistvenih strukturnih 
značilnosti, kakovostnih krajinskih prvini in edinstvenih krajinskih značilnosti širše prepoznavnega 
prostora.  
 
Zaradi pomena Mure v slovenskem prostoru je intenzivna energetska izraba reke oz. gradnja verige 
elektrarn nesprejemljiva. Izhodišče poseganja v Muro je lahko le njena sanacija oz. renaturacija 
prostora ob njej, vzpostavitev celovitih ukrepov za zagotavljanje želenega vodnega režima in stanja 
podzemne vode na območju Mure ter ohranitev nižinskih gozdov. Hidroenergetsko izrabo je moč 
dopustiti le kot vzporeden del celovite prostorske ureditve in način pokrivanja stroškov te ureditve. 
 
Skupna ocena  
 
Vplivi na krajino v primeru energetske izrabe Save in Mure so ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov (ocena C). Ukrepi se v prvi vrsti nanašajo na optimizacijo (zmanjšanje obsega) 
energetske izrabe na način ohranjanja ključnih prostorskih značilnosti in razvojnih možnosti vzdolž 
reke. Presoja kaže, da je treba v podrobnejših fazah načrtovanja pristopiti k nadaljnji optimizaciji 
predvidenih rešitev z namenom ohranjanja posameznih bolj ranljivih delov prostora. Ta optimizacija 
se nanaša na celovito krajinsko (prostorsko) ureditev prostora ob reki, ki obsega: 
 

- optimizacijo lokacij in oblike pregrad, 
- prilaganje robov brežin zajezitve oz. aktivno oblikovanje teh brežin, 
- prilagajanje nivelete vode v posameznih zajezitvah ter 
- izvedbo ostalih omilitvenih ukrepov (gradnja nasipov, nadvišanja kmetijskih zemljišč, 

nadomestni habitati). 
 
Predvsem na srednji Savi je poleg optimizacije treba pri načrtovanju upoštevati tudi programske 
usmeritve, ki izhajajo iz prepričanja, da gradnje verige HE na Savi ni moč obravnavati v ozkem 
energetskem smislu, temveč v najširšem prostorskem in družbenem kontekstu. Poleg opredeljenih 
optimizacijskih oz. omilitvenih ukrepov je za zmanjšanje vplivov na krajino in s tem povečanje 
stopnje sprejemljivosti posega ključna programska nadgradnja prostora, predvsem z rekreacijskimi 
vsebinami. 
 
Zaradi pomena Mure je intenzivna energetska izraba reke oz. gradnja verige elektrarn nesprejemljiva. 
Ključna omilitvena ukrepa sta omejitev števila HE in izgradnja pretočnega tipa HE. Dopustna je le 
izraba, ki bi pomenila dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo podzemne vode in hkrati 
ohrani obstoječe značilnosti brežin. 
 
Splošni omilitveni ukrepi za varstvo in razvoj krajine 
 
Na splošno bi bilo treba za zmanjšanje vplivov na krajino in njen razvoj treba načrtovati predvsem:  
 
- aktivno načrtovanje robov zajezitve, ki omogočajo ohranjanje posameznih krajinskih prvin (npr. 

ohranjenih delov vodotokov, živic) in vzpostavljanje nadomestnih krajinskih prvin (npr. prodišč, 
obrežne vegetacije); 
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- oblikovanje brežin Save oz. Mure z upoštevanjem okoliških krajinskih značilnosti prostora 
(reliefno oblikovanje in zasaditve) in omogočanjem rekreacijske rabe prostora ob zajezitvah; 

- sonaravno oblikovanje strug in obvodnega prostora pritokov Save oz. Mure;   
- rekreacijske ureditve;  
- vrhunsko arhitekturno oblikovanje hidroenergetskih objektov in njihovo vpetost v okoliško krajino 

in naselja; 
- skrbno načrtovaje potekov tras spremljajočih daljnovodov in izvedba ukrepov za čim hitrejšo 

sanacijo razgaljenih površin na strminah, po možnosti z biološko inženirskimi ukrepi; 
- vzdolž Save ureditev gramoznic kot nadomestnih habitatov (mokrišč in ojezeritev s stenami za 

gnezdenje ptic)  in delno kot rekreacijskih vodnih površin (ribolov, rekreacija ob vodi); 
- v primeru Save pri vzpostavitvi novo urejenih kmetijskih zemljišč na nadvišanem terenu ohraniti 

osnovne značilnosti parcelne strukture in krajinske slike (členjenost parcel z mrežo poti, živice med 
večjimi parcelami ipd.), kar je še posebej pomembno na območjih kulturne dediščine in na vplivnih 
območjih dediščinskih objektov (npr. gradovi Pogonik, Ponoviče); 

- na Muri se dopusti dvig gladine reke do mere, da se uravna želen nivo podzemne vode in hkrati 
ohrani obstoječe značilnosti brežin. 

 
Omilitvenih ukrepi po pozameznih HE na Savi 
 
1. HE Jevnica 
 
Predvidevati je moč obsežno površino zajezitve ob dodatnih vodnih količinah zaradi pritoka 
Ljubljanice in Kamniške Bistrice. Zajezitev sega od pregrade na območju Senožeti oz. Jevnice do 
sotočja Save z Ljubljanico in Kamniško Bistrico. Zajezitev pomeni verjetno spremembo območja 
sotočja Kamniške Bistrice, Save in Ljubljanice, ki ima velik simbolni pomen. Optimizacija mora peljati 
v smer, da se površina zajezitve čim bolj zmanjša in da se natančno preveri stanje visokih voda vseh 
treh rek in se jih medsebojno uskladi. Zagotovi se čim manjši vpliv, zmanjša obseg in niveleto 
zajezitve - preveri se možnost ohranitve naravne struge v območju sotočja. Uredi se izlivne odseke 
Kamniške Bistrice in Ljubljanice. Preveri se možnost in smiselnost renaturacije struge Kamniške 
Bistrice. Posebno pozornost se nameni potoku Mlinščice tako ohranjanju v zgornjemu toku ob 
zagotavljanju poplavne varnosti kot tudi umeščanju in oblikovanju novega poteka v spodnjem toku. 
 
2. HE Kresnice 
 
Zajezitve HE Kresnice v veliki meri posega na območja kmetijske krajine. Z zmanjšanjem obsega 
akumulacije bi bilo smiselno zagotoviti čim manjše preplavitve. 
 
3. HE Ponoviče 
 
Prišlo bo do spremembe prostorskih razmerij in mentalne podobe naselja Litija. Na levem in desnem 
bregu Save se zagotovi sonaravno urejene parkovne površine ob Savi z dostopi do vode in sonaravno 
ureditev brežin na desnem bregu Save. Zagotovi se novo premostitev Save na ožjem območju mesta, 
ki bo se bo funkcionalno umestila v mestni prostor (navezave na obstoječe prometnice, vključno s 
pešpotmi in kolesarsko stezo) in bo kakovostno oblikovana kot del mestnega ambienta. 
 
4. ČHE Požarje 
 
Spremenjena bo prostorska slika območja v neposredni bližini naselja Kal. Zagotoviti bo treba 
kakovostno oblikovanje območja akumulacije s pazljivim oblikovanjem njenih brežin, ustreznimi 
tehničnimi rešitvami glede na predvideno nihanje gladine, z zasaditvami, usmerjanjem pogledov v 
prostoru in podobno. 
 
5. HE Renke 
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Prišlo bo do sprememb v rabi prostora in v prostorski sliki območja pregrade in bazena, predvsem pa 
gorvodno od naselja Sava. Ureditve naj zagotovijo čim manjši obseg teh sprememb. 
 
6. HE Trbovlje 
 
Spremembe v rabi prostora bodo majhne, prostorska slika pa bo spremenjena predvsem  na območju 
pregrade in na delu struge, ki je izrazito skalovit, saj bodo skale zaradi dviga vodostaja zalite, lahko pa 
delno tudi odstranjene. Skuša se ohraniti vsaj del slikovitosti območja. 
 
HE Suhadol: Prišlo bo do manjših sprememb v rabi prostora in v prostorski sliki območja gorvodno 
od pregrade, upošteva se splošne omilitvene ukrepe. 
 
Omilitveni ukrepi na območju potencialne možnosti izrabe reke Mure 
 
1. Območje med Ceršakom in Gornjo Radogono  
 
Širše območje odseka vodotoka poraščajo pretežno obvodno rastje, živična vegetacija in nižinski 
gozdovi, ki prehajajo v obdelovalno kulturno krajino. Ob spremembi nivoja podzemnih voda lahko 
pride do poškodb ali uničenja tega gozda, ki v prostoru predstavlja prepoznavno značilnost ter je 
pomemben nosilec krajinske zgradbe. Prišlo bi do spremembe prostorskih razmerij in mentalne 
podobe širšega prostora. Zagotovljen mora biti ustrezni nivo podzemnih voda za ohranitev nižinskih 
gozdov in živične vegetacije; nižinski gozdovi se v celoti ohranijo. 
 
V začetnem toku širše območje Mure na slovenski strani še opredeljuje gričevje. Nižje pa je za Muro 
značilna širša obvodna ravnica. V temu delu naj se ob izvedbi zajezitev izogiba vzpostavljanju nasipov 
in nadvišanja brežin, obseg struge pa naj čim bolj ostaja v obstoječih okvirjih. Zajazitev zgornjega toka 
Mure lahko vpliva tudi na spremembo značaja reke dolvodno. Sprememba  intenzitete in hitrosti toka 
bi lahko posredno vplivala na spremembo poteka reke v meandrih in okljukah, kar je treba z 
zagotavljanjem ustreznega režima preprečiti. 
  
Lahko pride do spremembe ožjega območja in mentalne podobe naselij Sladki Vrh in Gornja 
Radgona ter naselja Bad Radkersburg na avstrijski strani. Zagotovi naj se sonaravno urejene parkovne 
površine ob strugi z dostopi do vode in sonaravno ureditev brežin. HE naj se načrtuje v odnosu do 
širšega prostora s celovito krajinsko arhitekturno ureditvijo prostora vzdolž zajezitve. 
 
2. Območje med Gornjo Radgono in avtocestnim mostom pri Vučji vasi 
 
Značilnost Mure v temu delu je mendrirajoč značaj struge. Širše območje vodotoka predstavljajo 
nižinski gozdovi in obdelovalna kulturna krajina s poselitvenimi območji na obrobju. Stopnja prepleta 
obvodnega prostora in obdelovalne krajine je v temu delu največja. Neustrezna izvedba zajezitve bi v 
temu delu lahko bistveno vplivala na spremembo prepoznavnih krajinskih značilnosti. Prišlo bi do 
spremembe širših prostorskih razmerij. 
 
Upošteva naj se: 
- objekt naj se načrtuje kot HE pretočnega tipa; zagotovljen mora biti ustrezni nivo podzemnih voda 

za ohranitev nižinskih gozdov in živične vegetacije; nižinski gozdovi se v celoti ohranijo; 
- zagotovi naj se čim manjši vpliv, zmanjša obseg in niveleto zajezitve, površina zajezitve naj se čim 

bolj zmanjša oz. naj večji del zajezitve ne odstopa od obstoječe struge; 
- zagotovi se kakovostno oblikovanje območja akumulacije s pazljivim oblikovanjem njenih brežin; 
- ohrani ali prestavi in ponovno vrne v rabo se vse objekte, ki so vezani na reko, kot so: mlini, splavi 

ipd.; 
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- ohrani se obstoječo slikovitosti območja: brežine, obvodna vegetacija, rečni nanosi, brzice in 
posameze skale ipd.; 

- ohranja in na novo opredeli naj se značilno drobno kmetijsko parcelacijo, ki ponekod sega do 
vodotoka. 

 
 
Materialne dobrine 
 
Pri načrtovanju proizvodnje električne energije v HE je treba upoštevati naslednje usmeritve: 
 
- zaradi omilitve vplivov hidroelektrarn na druge rabe voda je treba načrtovanje rabe voda za 

proizvodnjo električne energije v HE podrediti rabi vode za oskrbo pitne vode in rabi vode za 
namakanje v kmetijski proizvodnji za namene prehrane,  

- načrtovanje vodnih objektov HE mora zagotavljati sinergične učinke z vidika varstva materialnih 
dobrin pred poplavami tako, da opravljajo vodni objekti hidroelektrarne tudi funkcijo vodnih 
objektov varstva pred poplavami oziroma zadrževanja vala visokih voda, 

- v primeru večnamenske rabe vodnih teles na vplivnem območju HE je treba za različne oblike 
dejavnosti, ki rabijo vodno dobro za obvladovanje poplavne ogroženosti, vzdrževanje 
ekosistemov, splošno rabo, rabo vode v kmetijstvu ali industriji, upoštevati postopke iz Direktive 
2000/60/ES za obravnavanje takšnih rab, vključno z možnimi odstopanji od ciljev dobrega 
ekološkega stanja v skladu s sedmim odstavkom 4. člena te Direktive, 

- treba je zagotoviti plovnost Mure, 
- na vplivnem območju HE je treba omogočiti večnamensko rabo vodnih teles. 
 
Proizvodnja električne energije v HE je kot ukrep podprograma proizvodnja električne energije z 
vidika vplivov na materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti vpliva na okolje B.    
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10.6.2.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne 
energije v hidroelektrarnah 

Tabela 33: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije v hidroelektrarnah 
Ukrep / pomembni 
vplivi 
 

Naravni 
viri 

Voda Narava Kulturna 
dediščina 

Podnebni 
dejavniki 

Krajina  Materialne 
dobrine 

veriga HE na Srednji 
Savi, I. faza:  
-78 MW do leta 2020  (HE 
Suhadol, HE Trbovlje) 
-162 MW do leta 2030 (HE 
Renke, HE Ponoviče, HE 
Kresnice, HE Jevnica)  
 

B C C C A C B 

druge HE do 2030, 246 
MW: 
-območje potencialne 
energetske izrabe reke 
Mure - mejni odsek z 
Avstrijo do avtocestnega 
mostu pri Vučji vasi na 
notranji Muri (skupne moči 
od 1,5 MW do 55  MW 
glede na okoljsko 
sprejemljivost)  
-območje potencialne 
energetske izrabe Srednje 
Save, II. faza glede na 
okoljsko sprejemljivost na 
odseku od Medvod do 
Jevnice 
-druge neopredeljene 
lokacije od 2020 do leta 
2030 
 

B C C C A C B 

Opomba: 
Postavitev hidroelektrarn na Savi na odseku med Medvodami in sotočjem Save z Ljubljanico je z vidika narave 
ocenjena kot nesprejemljiva (ocena D). Odsek se izloči iz NEP. 

10.6.3 Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom  

10.6.3.1  Omilitveni ukrepi in usmeritve 

Zrak 
 
Pri prostorskem umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije v velikih enotah SPTE na lesno 
biomaso je treba izvajati omilitvene ukrepe za preprečevanje onesnaževanja zunanjega zraka z emisijo 
celotnega prahu z uporabo tehnik, ki zagotavljajo, da koncentracija celotnega prahu v dimnih plinih ne 
presega 20 mg/m3.  
 
Proizvodnja toplote in električne energije v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom na lesno 
biomaso je kot ukrep podprograma proizvodnja električne energije z vidika vplivov na zrak ocenjen z 
oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če je zagotovljeno izvajanje omilitvenih ukrepov.  
 
Podnebni dejavniki 
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Pri načrtovanju oziroma umeščanju naprav za proizvodnjo električne energije v velikih enotah SPTE 
na lesno biomaso je treba upoštevati naslednjo usmeritev: energetski izkoristek SPTE mora biti 
najmanj 65 % in ogljični odtis proizvodnje toplote in električne energije ne sme presegati 100 g CO2 

ekv/kWhe oziroma 100 g CO2 ekv/kWht. V ogljični odtis je treba vključiti tudi emisijo TGP iz 
priprave goriva na LBM. 
 
Proizvodnja električne energije v velikih enotah SPTE z vidika vplivov na podnebne dejavnike 
ocenjena kot sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomeni 
izboljšanje okoljskega stanja na področju podnebnih dejavnikov.   
 
Krajina 
 
Vpliv ukrepa na krajino je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C), ki se 
nanašajo na vzdržno izkoriščanje gozdov ter razvoj kmetijstva (uvajanje novih kmetijskih kultur, 
agrarne operacije za potrebe učinkovitejše pridelave) z upoštevanjem načel celovitega urejanja 
kulturne krajine. 
 
Konkretne omilitvene ukrepe prilagojene posameznim krajinskim območjem se določi v prostorskih 
aktih (s prostorsko izvedbenimi pogoji za posamezne enote urejanja prostora) ter z dokumenti na 
podlagi sektorskih predpisov s področja kmetijstva (s programom razvoja podeželja oz. programom 
aktivne kmetijske zemljiške politike) in gozdarstva (v gozdnogojitvenih načrtih). 
 
Materialne dobrine 
 
Pri načrtovanju proizvodnje električne energije v velikih enotah SPTE na lesno biomaso je treba 
upoštevati naslednjo usmeritev: raba LBM za energetske namene mora biti podrejena rabi gozdne 
biomase v lesno predelovalni industriji in mora biti usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne biomase 
ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa. 
 
Proizvodnja električne energije v velikih enotah SPTE na lesno biomaso je kot ukrep podprograma 
proizvodnja električne energije z vidika vplivov na materialne dobrine ocenjen z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje B.    
    

10.6.3.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje izkoriščanja LBM v 
velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom 

 
Tabela 34: Ocene pomembnih vplivov na okolje izkoriščanja LBM v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Zrak Podnebni 
dejavniki 

Krajina Materialne 
dobrine  

Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim 
izkoristkom  
 

C A C B 
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10.6.4 Proizvodnja električne energije iz jedrske energije  

10.6.4.1  Omilitveni ukrepi in usmeritve  

Naravni viri 
 
V srednje ročnem obdobju je treba pred začetkom gradnje nove JE kot omilitveni ukrep zagotoviti 
trajno in varno odlaganje nizko in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ter pripraviti predlog za 
ravnanje z visoko radioaktivnimi odpadki (VRAO). Ob izpolnjevanju tega omilitvenega ukrepa je 
proizvodnja električne energije iz jedrske energije z vidika vplivov na naravne vire ocenjena kot 
sprejemljiva za okolje in ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na okolje C.   
 
Zrak 
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na zrak ocenjeni z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje A, ker izpusti onesnaževal iz JE nimajo vpliva na stanje kakovosti zunanjega zraka. 
 
Voda   
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na vode ocenjeni z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje C, s tem da morajo biti zagotovljeni omilitveni ukrepi občasnega čiščenja hladilnega 
sistema ter bolj pogostega obratovanja s hladilnimi celicami pozno poleti tako, da pri pretoku Save 
pod 100 m3/s ne bo možnosti za pregrevanje Save za več kot 3 K, oziroma manj, če bo zaradi 
vsebnosti hranil v Savi voda v bazenu HE Brežice bolj občutljiva na pojav evtrofikacije. 
 
Nova JE ne sme uporabljati hladilne vode iz Save za pretočno hlajenje. Za novo JE mora biti 
načrtovan zaprt hladilni sistem z mokrimi hladilnimi stolpi. 
 
Narava    
Pri načrtovanju in obratovanju je potrebno upoštevati sledeče omilitvene ukrepe: 

• Natančno upoštevanje predpisanih varnostnih standardov v času načrtovanja in obratovanja 
obstoječe in nove jedrske elektrarne. 

• Preprečiti prekomerno segrevanje Save na vplivnem območju NEK. 
 

Vpliv podprograma na naravo je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju ukrepov (ocena C). 
 
Kulturna dediščina     
 
Presoja izhaja iz predpostavke, da bodo novi objekti za izkoriščanje jedrske energije predvideni na 
območju ob obstoječi JE oz. v sklopu tega območja. V tem primeru ni pričakovati neposrednih 
vplivov na območja in objekte kulturne dediščine, saj v verjetnem območju umestitve ni registriranih 
enot dediščine. Prišlo bo do vidne spremembe širšega prostora okoliških območij, ki pa je deloma že 
razvrednoten zaradi obstoječe JE, zato ni pričakovati tudi večjih posrednih negativnih vplivov na 
območja in objekte kulturne dediščine. 
 
Vpliv podprograma na kulturno dediščino je ocenjen kot nebistven (ocena B). Vplive na arheološko 
dediščino v fazi strateške presoje vplivov na okolje ni moč oceniti. V ta namen se bodo predvidoma v 
naslednjih fazah načrtovanja izvedle predhodne arheološke raziskave. 
 
Upošteva se splošne usmeritve za varstvo kulturne dediščine. Temeljno varstveno izhodišče je, da se 
morajo nove prostorske ureditve izogniti območjem in objektom kulturne dediščine, rešitve pa 
morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti dediščine. 
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Podnebni dejavniki 
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na podnebne dejavnike ocenjeni z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje A, ker pomenijo priložnost za izboljšanje okoljskega stanja na področju 
podnebnih dejavnikov. 
 
Zdravje 
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na zdravje ocenjeni z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje A, ker je njihov vpliv na zdravje nepomemben, v kolikor je merilo za 
velikost vpliva JE na zdravje prebivalcev delež v dozi naravnega ozadja, ki ga zaradi obratovanja JE 
prejme prebivalec v njeni bližini.  
 
Krajina 
 
Presoja izhaja iz predpostavke, da bodo novi objekti za izkoriščanje jedrske energije predvideni na 
območju ob obstoječi NE Krško oz. v sklopu tega območja. Prostor ob obstoječi JE je brez posebne 
krajinske vrednosti. Za širše območje je značilen velik preplet dejavnosti, rab in objektov (poslovne in 
industrijske cone, daljnovodi, železniška in cestna infrastruktura, intenzivna raba nasadov, komasacija 
zemljišč ipd.), s katerimi je prostor že močno degradiran, pričakovati pa je tudi njegovo nadaljnje 
spreminjanje (nova cestna povezava Krško - Brežice, širitev poslovnih con). 
 
Prostorska razširitev obstoječe JE predstavlja zaokroževanje obstoječe dejavnosti na območju, ki že 
izkazuje visoko stopnjo razvrednotenja značilnih prostorskih struktur. Z vidika kakovosti krajine je 
takšno zaokroževanje smiselno, saj se je moč izogniti hipotetičnemu poseganju na območje, kjer so 
krajinske kakovosti še ohranjene. Vpliv podprograma na krajino je ocenjen kot nebistven (ocena B). 
 
Upošteva se splošne usmeritve za varstvo in razvoj krajine. Del projekta mora biti ustrezna 
arhitekturna oz. krajinsko arhitektura zasnova, ki naj zagotavlja oblikovno skladnost prostorskih 
ureditev oz. njihovo čim večjo vpetost v prostor. 
 
Materialne dobrine   
 
Ukrepi podprograma jedrska energija so glede vidika vplivov na materialne dobrine ocenjeni z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje C, ker je njihov vpliv na materialne dobrine možno omiliti.  
 
Omilitveni ukrepi na materialne dobrine se nanašajo predvsem na uporabo obstoječe infrastrukture v 
največji možni meri tako, da nova JE ne vpliva pomembno na obstoječo poselitev občine Krško. 
Ukrepi podprograma jedrska energija se namreč izvajajo na obstoječi lokaciji proizvodnje električne 
energije iz jedrske energije, pri čemer se bo v največji meri uporabljala obstoječa infrastruktura, 
območje nove JE pa ni tako veliko, da bi imelo pomemben negativen vpliv na obstoječo poselitev 
občine Krško.  
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10.6.4.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne 
energije iz jedrske energije 

Tabela 35: Ocene pomembnih vplivov na okolje proizvodnje električne energije iz jedrske energije  

 
Ukrep / 
pomembni 
vplivi 
 

Nara-
vni 
viri 

Zrak  Voda Narava Kulturna 
dedi-  
ščina 

Podne- 
bni 
dejavniki 

Zdravje  Krajina  Material. 
dobrine 

podaljšanje 
življenjske 
dobe 
obstoječe JE, 
obratovanje 
do l. 2043 
 

C A C C B A A B C 

Nova JE, 
1000 ali 1600 
MW, od 2020 
do 2030 
dodatnih 12 
MW, 2013 

C A C C B A A B C 

 

10.7 Podprogram prenos električne energije  

10.7.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve 

Narava    
 
Postavitev RTP, daljnovoda ali kablovoda v naravovarstveno pomembno območje predstavlja 
degradacijo tega prostora in ima potencialen negativen vpliv na ptice. 
 
 Splošni omilitveni ukrepi:   
 
1. Na območju poseganja v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po 

možnosti vrniti v prvotno stanje. 
2. Vplive daljnovodov na ptice je mogoče zmanjšati z dobro načrtovano in izvedeno postavitvijo 

objektov. V ta namen se priporoča: 
• Sprememba nacionalnih tehničnih standardov o tipih drogov in izolatorjev, kjer ti standardi še ne 

upoštevajo problematike elektrokucije ptic. Število smrtnih žrtev med pticami zaradi elektrokucije 
se lahko bistveno zmanjša s postavitvijo »pticam prijaznih« drogov, na katerih ptice ne morejo 
povzročiti kratkega stika. 

• Vse nove daljnovode postaviti po novih standardih, stare v čim večji možni meri in čim hitreje 
nadomestiti z novimi. 

• Pred postavitvijo daljnovodov je potrebno proučiti vse alternativne možnosti poteka trase. 
Običajno se izkaže, da ptice letajo pogosteje skozi posamezne, relativno ozke zračne poti, skozi 
druge pa skoraj ne. 

• Kjer je le možno, obvezno pa na območjih številnih preletov, naj se električni vodniki speljejo pod 
zemljo. 

• Višina električnih vodnikov naj čim manj odstopa od objektov v okolici kot so zgradbe, drevesa, 
gozdovi, hribi ipd. 

• Daljnovodi naj potekajo po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih ovir, kot so npr. železnice 
in ceste. 
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• Električni vodniki naj bodo speljani v čim manj vertikalnih nivojih, najbolj ugodno je, če so 
speljani le v enem nivoju. 

• Na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic naj bodo na vodnikih razporejene velike, dobro vidne 
črno-belo obarvane označbe, ki povečajo vidljivost vodnikov. Priporočljivo je, da se novi 
daljnovodi ne gradijo na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic (npr. v bližini znanih večjih 
prezimovališč ptic, selitvenih poti ptic). 

• Ugodno je, da se v fazi variantnih študij na vseh trasah popišejo ptice, da se ugotovijo realne 
naravovarstvene razlike med njimi. Vsekakor je potrebno popise izvesti vsaj na območju 
predvidenem za postavitev daljnovoda in v primeru predvidenega velikega potencialnega vpliva 
načrte prilagoditi. 

• Popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in predvsem v času preleta, zato se 
morajo popisi izvajati najmanj eno leto. Popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 

 
Usmeritve: 
• Priporočljivo je, da se trase daljnovodov načrtujejo izven zavarovanih območij, Natura območij in 

izven naravnih vrednot.  
• V primeru poteka trase po naravovarstveno pomembnih območjih (zavarovana območja, SPA) naj 

se, če je le možno, izvede podzemne kablovode.  
 
Ob upoštevanju omilitvenih ukrepov  bo vpliv nebistven (ocena C). 
 
Presoja vplivov na DV Okroglo – Udine in DV Cirkovce-Podlog 
 
DV Okroglo – Udine: Trasa H poteka preko več varovanih območij in neposredno prizadene 
kvalifikacijske habitatne tipe, ki so v večini primerov tudi prednostni glede na Uredbo o habitatnih 
tipih, poleg tega pa poteka preko več naravnih vrednot. Najbolj kritičen je potek po zavarovanem 
območju ob Soči (Zakon o določitvi zavarovanega območja za reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, 
št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 13/93, 66/93, 31/00, 110/02)), po 
območju SCI Soča z Volarjo in preko NV Spodnja in Zgornja jama v Divjih babah, kjer trasa poteka 
po pobočju nad jamami. Na širšem območju Blegoša je poleg habitata kvalifikacijskih vrst tudi habitat 
travniškega postavneža, črtastega medvedka, navadnega koščaka in hribskega urha. Širše območje 
Grahovega ob Bači je habitat navadnega in malega podkovnjaka. Trasa G prečka dve varovani 
območji, vpliv je pričakovati predvsem na obvodne habitatne tipe. Daljnovod vodotoke prečka po 
zraku, zato negativnega vpliva na vodne organizme ni pričakovati. Predvsem na območju Blegoša, 
Črnega vrha in Bevk so rastišča divjega petelina, ta je potrebno natančno preveriti pri umeščanju trase 
na nivoju plana. Predlagan je popravek sledečih SCI območij: območje Grahovo ob Bači, Soča z 
Volarijo, Zakriž – Trebenče in Idrijca s pritoki. Poleg spremembe velikosti območja, so predlagane 
tudi nove kvalifikacijske vrste (ZRSVN, februar 2011). 
 
Daljnovod Cirkovci – Podlog: je načrtovan preko SPA in IBA Dravinja dolina in predstavlja 
fragmentacijo habitata za vodne ter obvodne ptice in kvalifikacijsko vrsto bela štorklja. Daljnovod 
poteka po tem območju v dolžini cca 900m. Prav tako trasa prečka SCI Ličenca pri Poljčanah v 
dolžini 1500m. Naravno vrednoto Ličenca – dolina, ki se nahaja znotraj omenjenega SCI, tvorijo 
poplavni travniki z ribniki. Postavitev stebrov in koridor daljnovoda lahko prizadene predvsem 
obstoječe prednostne in kvalifikacijske vodne in obvodne habitatne tipe. SCI Kočno ob Ložnici 
koridor prečka v dolžini 1300 m. Za območje je kvalifikacijska vrsta mali podkovnjak, na katerega ima 
lahko daljnovod neposreden in daljinski vpliv. Daljnovod poteka po vzhodnem robu IBA Črete, ki je 
eno izmed petih najpomembnejših območij v Sloveniji za tri vrste gnezdilk: čapljico, kostanjevko in 
grahasto tukalico. Severno od Poljčan so podatki o habitatih potočnega škržka, močvirskega cekinčka, 
rogača in močvirskega krešiča. Predlagan je popravek SCI Kočno ob Ložnici in SCI Ličenca (nove 
kvalifikacijske vrste) in novo območje SPA Medvedce (na območju IBA Črete) (ZRSVN, februar 
2011). 
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Tabela 36: Tabelarični prikaz poteka daljnovodov po naravovarstveno pomembnih območjih 
Daljnovod Varovana območja 

(Natura 2000 območja 
in zavarovana 
območja - ZO)1 in IBA 

Kvalifikacijska 
vrsta/HT na katerega 
bo prisoten vpliv1 

Naravne vrednote in 
pričakovane naravne vrednote 
(pNV)2 

Ekološko 
pomembna 
območja (EPO)2 

2x400 kV 
Okroglo-
Udine 
(trasa G) 

Neposredni vpliv: 
- SCI Idrijca s pritoki 
- ZO Soča (reka) 
 
Daljinski vpliv: 
/ 
 

Neposredni vpliv: 
- soška postrv 
- blistavec 
- grba 
- pohra 
- kapelj 
- vidra 
- lepi čeveljc 
- Jame, ki niso odprte za 

javnost 
- Alpske reke in lesnata 

vegetacija s sivo vrbo 
(Salix eleagnos) vzdolž 
njihovih bregov 

- Alpske reke in zelnata 
vegetacija vzdolž 
njihovih bregov 
 

- Soča – soteska pri Podselih 
- Idrijci s pritoki 
- Davča s Poreznom 
- Selška Sora 
- Sava – od sotočja Save 

Bohinjke in Save Dolinke 
navzdol 

- Kopačnica 
- Kožuhova grapa 
- Jablenovica 
- Soča dolvodno od sotočja z 

Idrijco 
- Soča s pritoki do sotočja z 

Idrijco 
- pNV Idrijska prelomna cona 
- pNV Brezoviški vrh 
- pNV Visoki kras 
- pNV Karbonati 

- Blegoš 
- Soča 
- Krasnica 
- Idrijca s pritoki 
- Sava od 

Radovljice do 
Kranja s 
sotočjem Tržiške 
Bistrice 

2x400 kV 
Okroglo-
Udine 
(trasa H) 

Neposredni vpliv: 
- SCI Soča z Volarjo 
- SCI Pod Bučnico – 

melišča 
- SCI Gozd Kranj – 

Škofja Loka 
- SCI Cerkno – Zakriž 
- SCI Blegoš 
- ZO Soča (reka) 
- IBA Črete 
 
Daljinski vpliv: 
/ 

Neposredni vpliv: 
- soška postrv 
- blistavec 
- grba 
- pohra 
- kapelj 
- črtasti medvedek 
- primorski koščak 
- primorski koščak 
- vidra 
- Ilirski bukovi gozdovi 

(Fagus sylvatica 
(Aremonio-Fagion)) 

- Nižinski ekstenzivno 
gojeni travniki 
(Alopecurus pratensis, 
Sanguisorba officinalis) 

- Skalna travišča na 
bazičnih tleh (Alysso-
Sedion albi) 

- Alpske reke in lesnata 
vegetacija s sivo vrbo 
(Salix eleagnos) vzdolž 
njihovih bregov 

- Alpske reke in lesnata 
vegetacija z vrbami in 
nemškim strojevcem 
(Myricaria germanica) 
vzdolž njihovih bregov 

- Alpske reke in zelnata 
vegetacija vzdolž 
njihovih bregov 

- Srednjeevropska 
karbonatna melišča v 
submontanskem in 
montanskem pasu 

- veliki studenčar 
- kranjska sita  
- črtasti medvedek 
- mali podkovnjak 
- Dinarski gozdovi 

- Tolmin – Pod Britofom pri sv. 
Urhu 

- Selška Sora 
- Sava – od sotočja Save 

Bohinjke in Save Dolinke 
navzdol 

- Kopačnica 
- Osiščnica 
- Poljanščica 
- Sevniščica 
- Soča s pritoki do sotočja z 

Idrijco 
- pNV Crngrob 
- pNV Idrijska prelomna cona 
- pNV Hrastnik 
- pNV Karbonati 

- Blegoš 
- Soča 
- Cerkno - Zakriž 
- Idrijca s pritoki 
- Škofjeloško 

hribovje 
- Sava od 

Radovljice do 
Kranja s 
sotočjem Tržiške 
Bistrice 
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rdečega bora na 
dolomitni podlagi 
(Genisto januensis-
Pinetum) 

- Bukovi gozdovi (Luzulo-
Fagetum) 

220 kV 
Cirkovce-
Podlog 

Neposredni vpliv: 
- SCI Kočno ob 

Ložnici 
- SPA Dravinjska 

dolina 
- SCI Ličenca pri 

Poljčanah 
- IBA Dravinjska dolina 
Daljinski vpliv: 
/ 

Neposredni vpliv: 
- mali podkovnjak 
- bela štorklja 
- sršenar 
- vodomec 
- pivka 
- rjavi srakoper 
- dristavični spreletavec 
- strašnični mravljiščar 
- temni mravljiščar 
- travniški postavnež 
- črtasti medvedek 
- Ilirski hrastovo-

belogabrovi gozdovi 
(Erythronio-Carpinion) 

- Obrečna vrbovja, 
jelševja in jesenovja 
(mehkolesna loka) 
(Alnus glutinosa in 
Fraxinus excelsior (Alno-
Padion, Alnion incanae, 
Salicion albae)) 

- Bukovi gozdovi (Luzulo-
Fagetum) 

- Naravna evtrofna jezera 
z vodno vegetacijo zvez 
Magnopotamion ali 
Hydrocharition 

 

- Vršca 
- Dravinja 
- Ličenca – dolina 
- pNV Haloze 
- pNV Karbonati 

- Dravinjska 
dolina 

- Ličenca 
- Medvedce 
- Kočno ob 

Ložnici 

Legenda: 
KRATICE:  SPA  Posebno območje varstva (Special Protected Area) 
  SCI  Posebno ohranitveno območje (Sites of Community Interest) 
  ZO  Zavarovano območje 
  NV  Naravna vrednota 
  pNV  Pričakovana naravna vrednota 
  EPO  Ekološko pomembno območje 
  IBA  Mednarodno pomembna območja za ptice (Important Bird Area) 
  HT  Habitatni tip 
   
1 Varovana območja; Kvalifikacijska vrsta/HT na katerega bo prisoten vpliv: Navedene so samo tista varovana 
območja in kvalifikacijske vrste ter HT, ki se nahajajo na vplivnem območju in za katere je opredeljen neposredni ali 
daljinski vpliv po Pravilniku o presoji vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na varovana območja (Uradni list RS, 
št. 130/04, 53/06, 38/10) in sicer: 
NEPOSREDNI VPLIV (5 m): vse skupine 
DALJINSKI VPLIV (250 m): bela štorklja, črna štorklja, vodne ptice, ujede, netopirji 
 
2 V tabeli so opredeljene EPO in NV na 40 m varovalnem koridorju daljnovoda 
 
DV Okroglo – Udine (trasa G) in DV Cirkovce-Podlog sta sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih 
ukrepov (ocena C).  
 
Omilitveni ukrepi DV Okroglo – Udine  
 
1. Traso je potrebno umestiti na način, da bo upoštevan Zakon o določitvi zavarovanega območja za 

reko Sočo s pritoki (Uradni list SRS, št. 7/76, 8/76, 29/86, 83/89, 5/90, 10/91, 17/91, 55/92, 
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13/93, 66/93, 31/00, 110/02) in relevantna zakonodaja za Natura območja, naravne vrednote ter 
EPO.  

2. Načrtuje naj se na način, da bodo uničene čim manjše površine naravovarstveno vrednih območij 
in habitatov zavarovanih ter ogroženih vrst. 

3. Posebna pozornost naj se nameni presoji vplivov na divjega petelina. 
4. V presoji na nivoju plana naj se natančno preverijo vplivi tras in po potrebi spremeni potek tras 

(npr. kombinacija obeh variant tras je z naravovarstvenega stališča sprejemljivejša). 
 
Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 
25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja. 
 
Omilitveni ukrepi DV  Cirkovce-Podlog 
 
1. Na območju SCI Ličenca pri Poljčanah naj se stebre ne umešča v NV Ličenca – dolina. Če to ni 

možno, je potrebno potek daljnovoda načrtovati tako, da se čim bolj ohranja obstoječe poplavne 
travnike z ribniki in obrežno vegetacijo.  

2. Trasa daljnovoda zahodno od Poljčan (na SCI Ličenca pri Poljčanah) naj se prestavi ca. 200 
metrov proti severu, s čimer se izogne poseganju v EPO Ličenca in poseganju v kvalifikacijski HT 
Ilirski hrastovo belogabrovi gozdovi. 

3. Pri poteku po IBA Črete naj se preveri vpliv na čapljico, kostanjevko in grahasto tukalico. 
4. Severno od Poljčan naj se v najmanjši možni meri posega v habitat potočnega škržka, močvirskega 

cekinčka, rogača in močvirskega krešiča. 
5. Na območju SCI Kočno ob Ložnici naj se trasa daljnovoda prestavi izven območja Natura. 
 
Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 
25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja. 
 
 
Kulturna dediščina 
 
DV 2x400 kV Okroglo – Udine 
 
Gostota območij in objektov kulturne dediščine je v predvidenih koridorjih daljnovodov sorazmerno 
velika pri obeh trasah.  
 
Vzhodni del trase H v primerjavi z vzhodnim delom trase G tangira več območij in objektov kulturne 
dediščine. Prav tako vzhodni del trase H tangira več širših območij zavarovanih sakralnih objektov, ki 
v temu delu tvorijo prepoznavno prostorsko značilnost. Obe trasi prečita območje Praprotno – 
kulturna krajina Selške Sore (EŠD 18168) na območju poselitvenega koridorja naselij Dolenja vas – 
Ševlje - Bukovica in potekata mimo zavarovanega območja kulturne krajine Gorenje in Dolenje 
Žetine (EŠD 16486). 
 
Zahodni del koridorja trase H tangira več manjših območij in objektov kulturne dediščine, predvsem 
na območju Orehka pri Cerknem, Bukovna, Grahova ob Bači, Podmela in Tolmina. Zahodni del 
koridorja trase G tangira večja območja zavarovane kulturne dediščine na območju Šebrilj, Šentviške 
gore, Polj pri Šentviški gori, Pečin in Slapu ob Idrijci. 
 
Pri obeh trasah je tangiranih več arheoloških območij, vendar je ocenjeno, da se je pri podrobnejšem 
načrtovanju daljnovoda tem območjem s postavitvijo stebrov mogoče izogniti.   
 
DV 220 kV Cirkovce – Podlog 
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Koridor daljnovoda 220 kV Cirkovce – Podlog je predviden po obstoječem koridorju daljnovoda. 
Zaradi poteka po obstoječem koridorju večjih dodatnih negativnih vplivov na zavarovana območja in 
objekte kulturne dediščine na obravnavanem območju ni predvidenih.   
 
Skupna ocena 
 
Upoštevajoč oceno, da bo v naslednjih fazah načrtovanja trase predvidenih daljnovodov moč 
optimizirati, so vplivi predvidenih tras koridorjev na strateški ravni oz. ravni NEP ocenjeni kot 
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Koridorje in variante znotraj koridorjev naj 
se podrobneje načrtuje in primerja z upoštevanjem načel varstva kulturne dediščine. 
 
Usmeritve in omilitvenih ukrepi za 2x400 kV Okroglo – Udine 
 
1. Trasa G: 
 
- Daljnovod preči območje Praprotno – kulturna krajina Selške Sore (EŠD 18168) med naseljema 

Dolenja vas in Ševlje: Preveri se možnosti optimizacije potekov daljnovoda na način, da bo vpliv 
na spremembo obstoječega prostora čim manjši ter da poseg vidno ne bo izpostavljen. Upošteva se 
dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 

- Daljnovod na dveh mestih preči območje Sopotnica – Blegoška vojaška cesta (EŠD 21476) pod 
Martinj vrhom: Preveri se možnosti optimizacije poteka daljnovoda, da ne bo prišlo do poseganja v 
zavarovano območje. 

- Daljnovod poteka severno od zavarovanega območja kulturne krajine Gorenje in Dolenje Žetine 
(EŠD 16486) po severnem pobočju Martinj Vrha: Poseg se načrtuje na način, da ne bo opazen iz 
območja zavarovane krajine.  

- Tangiranih je več zavarovanih arheoloških območij ob ali v naseljih Bukovščica, Šebrelje, Šentviška 
Gora, Polje pri Šentviški Gori, Pečine, Slab ob Idrijci: Izvedejo se predhodne arheološke raziskave, 
predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne službe, zagotovi se umik ali vsaj čim 
manjši poseg v arheološko najdišče. 

- Tangirana so širša zavarovana območja ali večje število posamičnih zavarovanih objektov na 
območju naselij Gorenji Novaki, Šebrelije, Dabra, Šentviška Gora, Pole pri Šentviški Gori, Pečine, 
Slap ob Idrijci: Preveri se možnosti optimizacije potekov daljnovoda, da bodo posegi v zavarovana 
območja čim manjši. Upošteva se vidno zaznavo iz in na območja in objekte kulturne dediščine. 
Upošteva se dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. Preprečijo se vplivi ob 
gradnji, po potrebi, v primeru rešitev, ki bi povzročale poseganja, se preveri možnost ohranitve. 

- Verjetna sprememba širšega ambienta in pogledov na vrsto zavarovanih objektov in ali vplivnih 
območij sakralnih objektov: Daljnovode se načrtuje na način, da ne bo prihajalo do spremembe 
krajinske slike in za območje značilnih krajinskih prvin. Upošteva se dediščinske kakovosti 
prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 

 
2. Trasa H: 
 
- Daljnovod preči območje Praprotno – kulturna krajina Selške Sore (EŠD 18168) med naseljema 

Dolenja vas in Ševlje: Preveri se možnosti optimizacije potekov daljnovoda na način, da bo vpliv 
na spremembo obstoječega prostora čim manjši ter da poseg vidno ne bo izpostavljen. Upošteva se 
dediščinske kakovosti prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 

- Daljnovod preči območje Sopotnica – Blegoška vojaška cesta (EŠD 21476) pri Starem vrhu: 
Preveri se možnosti optimizacije poteka daljnovoda, da ne bo prišlo do poseganja v zavarovano 
območje. 

- Poteka južno od zavarovanega območja Kulturne krajine Gorenje in Dolenje Žetine (EŠD 16486) 
po južnem pobočju Malenskega Vrha: Poseg se načrtuje na način, da ne bo opazen iz območja 
zavarovane krajine. 
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- Tangiranih je več zavarovanih arheoloških območij ob ali v naseljih Kranj, Bukovica pri 
Železnikih, Podvrh pod Starim vrhom, Javorje pri Delnicah, Dolenčice, Volaka, Stara Oselica, 
Zakriž, Bukovno, Podmelec, Koritnica ob Bači, Prapetno, Tolmin, Volče pri Tolminu. Izvedejo se 
predhodne arheološke raziskave, predvidi se ustrezne ukrepe skladno z usmeritvami pristojne 
službe, zagotovi se umik ali vsaj čim manjši poseg v arheološko najdišče. 

- Tangirana so širša zavarovana območja ali večje število posamičnih zavarovanih objektov na 
območju naselij Podvrh pod Starim vrhom, Javorje pri Delnicah Strmica, Dolenčice, Bukovo, 
dolina Bače, Podmelec, Ljubinj, Prapetno, Tolmin, Volče pri Tolminu: Preveri se možnosti 
optimizacije potekov daljnovoda, da bodo posegi v zavarovana območja čim manjši. Upošteva se 
vidno zaznavo iz in na območja in objekte kulturne dediščine. Upošteva se dediščinske kakovosti 
prostora pri podrobnejšem načrtovanju. Preprečijo se vplivi ob gradnji, po potrebi, v primeru 
rešitev, ki bi povzročale poseganja, se preveri možnost ohranitve. 

- Verjetna sprememba širšega ambienta in pogledov na vrsto zavarovanih objektov in ali vplivnih 
območij sakralnih objektov: Daljnovode se načrtuje na način, da ne bo prihajalo do spremembe 
krajinske slike in za območje značilnih krajinskih prvin. Upošteva se dediščinske kakovosti 
prostora pri podrobnejšem načrtovanju. 

 
Usmeritve in omilitvenih ukrepi za DV 220 kV Cirkovce – Podlog 
 
- Daljnovod naj se prilagaja obstoječemu koridorju daljnovoda. Stebre in spremljevalno 

infrastrukturo naj se načrtuje na način, da bo posegov v območja in objekte kulturne dediščine. Pri 
podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva dediščinske kakovosti prostora. 

 
Krajina 
 
DV 2x400 kV Okroglo – Udine 
 
Na podlagi Študije za določitev pasu izvedljivosti 400kV daljnovoda Okroglo (SLO) - italijanska meja, končno 
poročilo (Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta, Oddelek za krajinsko arhitekturo 2007) je že opredeljena 
ključna optimizacija - določitev možnega koridorja trase na način, da bodo vplivi posega čim manjši. 
 
Trasa daljnovoda DV 2x400 kV Okroglo – Udine še ni točno določena. Določena sta dva okvirna 
koridorja. Koridorja obeh tras poteka prečita dolino Selške Sore, ki je zavarovana kot dediščinska 
kulturna krajina. Predvideva se vidna izpostavljenost daljnovoda na pobočjih in pri prečenju odprtega 
dna doline. 
 
Vzhodni del trase G koridorja poteka večji del po območjih strnjenega gozda. Gozdna območja 
mestoma prekinjajo zaselki na uravnavah s čistinami travnikov in njiv. Trasa do Cerknega preči 
funkcionalna območja naselij Zabrekve – Pozirno - Dolenja vas in Novaki. Dolino Selške Sore preči 
na območju naselja Dolenja vas. Pričakovati je večji vpliv vidne spremembe krajinske slike iz vidno 
izpostavljenih območij in območij zadrževanja. 
 
Vzhodni del trase H koridorja v celotnem poteku do Cerknega tangira večje število zaselkov, 
samotnih kmetij, poselitvenih in njihovih funkcionalnih območij. Tangira vrsto reliefno izpostavljenih 
območij grebenskih uravnav s sakralnimi objekti, ki v obravnavanem območju predstavljajo značilen 
prostorski element.  
 
Trasi koridorjev H in G se združita pri zaselku Podlanišče in potekata v skupnem poteku po pobočju 
južno od Cerknega, kjer se predvideva spremembo širšega prostora Cerknega. 
 
Zahodni del trase G koridorja preči dolino Cerknice in se usmeri na severno pobočje doline Idrijce. 
Dolino Idrijce preči dvakrat med Reko in Dabrom, kjer je pričakovati večji vpliv na vidno kakovost 
prostora. Dalje trasa daljnovoda tangira poselitvena območja zaselkov Daber – Zakraj – Šentviška 
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Gora – Polje – Prapetno Brdo, kjer se pričakuje večji vpliv na spremembo širše krajinske slike zaradi 
razglednosti in delne odprtosti uravnav. Dolino Idrijce trasa preči na območju naselja Slap ob Idrijci 
od koder poteka v funkcionalnem in vidnem območju zaselkov Tolminski Lom in Kanalski Lom. Od 
prečenja doline Soče do italijanske meje poteka po gozdnem območju na način, kjer ni pričakovati 
večjih negativnih vplivov na kakovost krajine. 
 
Zahodni del trase H koridorja se iz pobočja južno od Cerknega usmeri v koridor obstoječega 110 kV 
daljnovoda v katerem poteka vse do državne meje. Poseg bo predstavljal povečanje v prostoru že 
obstoječe prvine in s tem tudi možne negativne vplive na spremembo krajinskih značilnosti. 
 
Z vidika kakovosti krajine sta sprejemljiva oba koridorja. Za odločitev o končni sprejemljivosti 
variante trase daljnovoda bi bila potrebna izvedba podrobnejše optimizacije in primerjave obeh tras. 
Prednost se v tej fazi načrtovanja daje severnemu poteku obeh tras: vzhodni del trase H koridorja 
preči razgiban teren z večjim deležem poselitvenih območij na čistinah in uravnavah. Predvideva se 
večji negativen vpliv na širšo krajinsko slike kot pri vzhodnem delu trase G koridorja, ki poteka 
pretežno po gozdnatem območju. Zahodni del trase H bo predvidoma imel manjši vpliv na 
spremembo krajine in vidno zaznavo prostora, saj večji del poteka v koridorju obstoječega 110 kV 
daljnovoda, z razliko od zahodnega dela trase G, ki v prostoru odpira nov koridor v prostoru, ki do 
sedaj s podobnim posegom še ni bil obremenjen. 
 
DV 220 kV Cirkovce – Podlog 
 
Koridor daljnovoda 220 kV Cirkovce – Podlog je predviden po obstoječem koridorju daljnovoda. 
Zaradi poteka po obstoječem koridorju večjih dodatnih negativnih vplivov na kakovost krajine na 
obravnavanem območju ni predvidenih.   
 
Gradnja visokonapetostnega 110 kV omrežja in razdelilnih transformatorskih postaj 
 
Pri gradnji visokonapetostnega 110 kV omrežja in razdelilnih transformatorskih postaj je treba 
upoštevati njihov obseg in posledičen kumulativen vpliv na krajine. Vpliv se kaže predvsem kot 
splošno povečanje zaznavnosti elektroenergetske infrastrukture v prostoru, ki praviloma negativno 
vpliva na kakovost krajine. Pri načrtovanju sistema in umeščanju je treba zato dosledno upoštevati 
priporočila za umeščanje teh naprav v prostor. 
 
Skupna ocena 
 
Upoštevajoč oceno, da bo v naslednjih fazah načrtovanja trase predvidenih daljnovodov moč 
optimizirati, so vplivi predvidenih tras koridorjev na strateški ravni oz. ravni NEP ocenjeni kot 
nebistveni ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). Koridorje in variante znotraj koridorjev naj 
se podrobneje načrtuje in primerja z upoštevanjem načel varstva krajine. 
 
Splošne usmeritve in omilitvenih ukrepi  
 
Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva usmeritve navedene v priročniku Načrtovanje in krajinsko 
oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (Marušič I. et al, MOP, 1998). Ukrepi se nanašajo na dve 
ravni - raven umeščanja v prostor in raven oblikovanja. Na ravni umeščanja daljnovodov naj se 
upošteva: 
 

- odnos daljnovoda do reliefa, 
- odnos daljnovoda do rastja, 
- odnos daljnovoda do voda, 
- odnos daljnovoda do poseljenega prostora in bivališč, 
- odnos daljnovoda do obstoječih daljnovodov in infrastrukturnih vodov, 
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- odnos daljnovoda do strukturne urejenosti prostora, 
- krajinske vidike postavljanja transformatorskih postaj v prostor. 

 
Na ravni oblikovanja daljnovodov naj se upošteva: 
 

- urejanje poškodovanih zemljišč, 
- urejanje poškodovanih zemljišč, 
- urejanje dostopnih poti, 
- ustrezno oblikovanje daljnovoda v gozdni poseki, 
- ustrezne vegetacijske obsaditve podnožja stebrov, 
- ustrezne vegetacijske ureditve drugih objektov, 
- ustrezne arhitekturne rešitve oblikovanja stebrov, 
- barvna prilagoditev stebrov, 
- ustrezna arhitektura spremljajočih objektov. 

 
Usmeritve in omilitvenih ukrepi za 2x400 kV Okroglo – Udine 
 
1. Trasa H: 
 
- Preveri se detajlni potek daljnovoda mimo vzpetine Sveti Jošt nad Kranjem na način, da daljnovod 

vidno ne bo izpostavljen.  
- Prečenje poselitvenih in funkcionalnih območij naselij naj se načrtuje na način, da bo poseg v 

poselitvena območja čim manjši in da ne bo prihajalo do vidne degradacije širše prepoznavnih 
prostorskih značilnosti (sakralni objekti na izpostavljenih reliefnih točkah, čistine in razglednost 
zaselkov). 

- Prečenje doline Selške Sore naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. Prav tako 
naj se posebno pozornost nameni načrtovanju poteku daljnovoda mimo območja Gorenjih in 
Dolenjih Žetin na način, da poseg iz območja ne bo viden. 

- Potek daljnovoda mimo Cerknega naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen iz 
smeri Cerknega. 

- Preveri se možnost poteka daljnovoda na način, da se izogne ponovnemu prečenju doline Idrijce. 
- Preveri se možnost poteka daljnovoda izven poselitvenega območja naselij Daber – Zakraj – 

šentviška Gora – Polje – Prapetno Brdo. 
- Preveri se možnost poteka daljnovoda izven funkcionalnega in vidnega območja naselja Slap ob 

Idrijci in prečenja doline Idrijce. 
- Daljnovod naj se načrtuje na način da vidno ne bo izpostavljen iz smeri Mosta na Soči. 
- Prečenje doline Soče naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. 
 
2. Trasa G: 
 
- Preveri se detajlni potek daljnovoda mimo vzpetine Sveti Jošt nad Kranjem na način, da daljnovod 

vidno ne bo izpostavljen.  
- Daljnovod se na območju naselij Zabrekve, Pozirno, Dolenja vas in Novaki načrtuje na način, da 

ne bo vidno izpostavljen s smeri naselij ter da bodo poselitvena območja čim manj tangirana. 
- Prečenje doline Selške Sore naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. Prav tako 

naj se posebno pozornost nameni načrtovanju poteku daljnovoda mimo območja Gorenjih in 
Dolenjih Žetin na način, da poseg iz območja ne bo viden. 

- Prečenje doline Kopačnice naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen. 
- Potek daljnovoda mimo Cerknega naj se načrtuje na način, da poseg vidno ne bo izpostavljen iz 

smeri Cerknega. 
- Trasa novega daljnovoda naj se prilagaja trasi obstoječega na način, da bo poseg vidno čim manj 

izpostavljen in da ne bo prihajalo do konfliktov s podelitvenimi ali njihovimi funkcionalnimi 



Okoljsko poročilo za celovito presojo vplivov na okolje za Nacionalni energetski program  

AQUARIUS d.o.o. Ljubljana 244

območji. Ohranja naj se vse kvalitetne poglede. Poseg naj se načrtuje skupaj z ukrepi za večjo 
vpetost posega v prostor (zasaditve, upoštevanje obstoječega reliefa ipd.). 

 
Usmeritve in omilitvenih ukrepi za DV220 kV Cirkovce – Podlog 
 
- Daljnovod naj se prilagaja obstoječemu koridorju daljnovoda. Stebre in spremljevalno 

infrastrukturo naj se načrtuje na način, da bo poseg čim bolje vpet v prostor in vidno čim manj 
izpostavljen. 

 
 
Zdravje   
 
Ukrepi podprograma prenosa električne energije so glede vidika vplivov na zdravje ocenjeni z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje C, če se izvajajo omilitveni ukrepi, ki izpostavljenost prebivalstva EMS 
v obdobju izvajanja NEP zmanjšujejo.  
 
Omilitveni ukrepi za zmanjševanje izpostavljenosti prebivalstva EMS se morajo zagotoviti pri 
načrtovanju daljnovodov z umeščanjem daljnovodov izven poseljenih območij. V kolikor to ni 
možno, je treba ne glede na stroške izvedbe zagotoviti, da so daljnovodi v naseljih vkopani v tla, kar 
velja tudi za posege v obstoječe daljnovode zaradi njihove rekonstrukcije. 
 

10.7.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje podprograma prenos 
električne energije 

 
Tabela 37: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma prenos električne energije 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Narava Kulturna 
dediščina 

Krajina  Zdravje  

DV 2x400 kV Okroglo – Udine (povezava z Italijo) 
DV 220 kV Cirkovce – Podlog 
 

C C C C 

RTP in stikališča 
 

C C C C 

Vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV, 
[vzankanje] - novogradnje in rekonstrukcije,  skladno z 
razvojnimi načrti podjetij 

C C C C 

 
 

10.8 Podprogram omrežje za distribucijo električne energije  

10.8.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve  

Narava    
 
Daljnovod predstavlja trajno smrtonosno oviro za ptice in fragmentira njihov habitat. Še posebej je 
potrebno izpostaviti preletne koridorje ob vodotokih, prezimovalna območja ob vodi, območja 
preletov velikih ptic, umeščanje daljnovoda čez gozdno območje in podobno.  
 
Električni vodi – splošni omilitveni ukrepi: 
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1. Na območju poseganja v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po možnosti 
vrniti v prvotno stanje. 
2. Vplive vodov na ptice je mogoče zmanjšati z dobro načrtovano in izvedeno postavitvijo objektov. 
V ta namen se priporoča: 
• Sprememba nacionalnih tehničnih standardov o tipih drogov in izolatorjev, kjer ti standardi še ne 

upoštevajo problematike elektrokucije ptic. Število smrtnih žrtev med pticami zaradi elektrokucije 
se lahko bistveno zmanjša s postavitvijo »pticam prijaznih« drogov, na katerih ptice ne morejo 
povzročiti kratkega stika. 

• Vse nove vode postaviti po novih standardih, stare v čim večji možni meri in čim hitreje 
nadomestiti z novimi. 

• Pred postavitvijo vodov je potrebno proučiti vse alternativne možnosti poteka trase. Običajno se 
izkaže, da ptice letajo pogosteje skozi posamezne, relativno ozke zračne poti, skozi druge pa skoraj 
ne. 

• Kjer je le možno, obvezno pa na območjih številnih preletov, naj se električni vodniki speljejo pod 
zemljo. 

• Višina električnih vodnikov naj čim manj odstopa od objektov v okolici kot so zgradbe, drevesa, 
gozdovi, hribi ipd. 

• Vodi naj potekajo po istem koridorju ali vsaj vzdolž že obstoječih ovir, kot so npr. železnice in 
ceste. 

• Električni vodniki naj bodo speljani v čim manj vertikalnih nivojih, najbolj ugodno je, če so 
speljani le v enem nivoju. 

• Na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic naj bodo na vodnikih razporejene velike, dobro vidne 
črno-belo obarvane označbe, ki povečajo vidljivost vodnikov. Priporočljivo je, da se novi vodi ne 
gradijo na območjih z večjo verjetnostjo trka ptic (npr. v bližini znanih večjih prezimovališč ptic, 
selitvenih poti ptic). 

• Ugodno je, da se v fazi variantnih študij na vseh trasah popišejo ptice, da se ugotovijo realne 
naravovarstvene razlike med njimi. Vsekakor je potrebno popise izvesti vsaj na območju 
predvidenem za postavitev elektrarne in v primeru predvidenega velikega potencialnega vpliva 
načrte prilagoditi. 

• Popisi morajo vključiti ptice v času gnezdenja, prezimovanja in predvsem v času preleta, zato se 
morajo popisi izvajati najmanj eno leto. 

• Popise morajo izvesti strokovno usposobljeni popisovalci. 
 
Usmeritve:  
• Priporočljivo je, da se trase vodov načrtujejo izven zavarovanih območij, Natura območij in izven 

naravnih vrednot.  
• V primeru poteka trase po naravovarstveno pomembnih območjih (zavarovana območja, SPA) naj 

se, če je le možno, izvede podzemne kablovode. 
 
Izgradnja je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Kulturna dediščina 
 
Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva načela varstva kulturne dediščine - predvsem načelo 
izogibanja objektom in območjem kulturne dediščine, smiselno pa naj se upošteva tudi posamezne 
varovane značilnosti dediščine. Upošteva se omilitvene ukrepe, ki se nanašajo na varstvo krajine. Ob 
upoštevanju teh ukrepov je podprogram ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov 
(ocena C). 
 
Krajina 
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Podprogram je ocenjen kot nebistven ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C), ki se nanašajo 
na dve ravni: 
- raven umeščanja v prostor (ohranjanje krajinskih značilnosti) in 
- raven oblikovanja (uvajanje sodobno oblikovanih nosilnih stebrov). 
 
Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva tudi usmeritve navedene v priročniku Načrtovanje in 
krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (Marušič I. et al, MOP, 1998). Rešitve naj bodo 
prilagojene vsakokratnemu prostorsko načrtovalnemu problemu. 
 
Zdravje   
 
Ukrepi podprograma omrežje za distribucijo električne energije so glede vidika vplivov na zdravje 
ocenjeni z oceno pomembnosti vpliva na okolje C, če se izvajajo omilitveni ukrepi, ki zagotavljajo, da 
se izpostavljenost prebivalstva EMS v obdobju izvajanja NEP zmanjšuje.  
 
Izvajanje omilitvenih ukrepov za zmanjševanje izpostavljenosti prebivalstva EMS se mora zagotoviti 
pri načrtovanju vodov z doslednim vkopom novih vodov v tla na območjih, ki so poseljena ali so v 
skladu s prostorskimi načrti namenjena poselitvi, kar velja tudi za posege v obstoječe vode zaradi 
rekonstrukcije.    
 

10.8.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje podprograma omrežje za 
distribucijo električne energije 

Tabela 38: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma omrežje za distribucijo električne 
energije 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Narava Kulturna 
dediščina 

Krajina  Zdravje  

visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 kV, DV 2x110 kV, 
KBV 110 kV, KBV 2x110 kV - novogradnje in rekonstrukcije,  
skladno z razvojnimi načrti podjetij 

C C C C 

razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN  
 

C C C C 

ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV omrežja in povečanje 
zmogljivosti ter obnove RTP 110 kV/SN do l. 2020:  

C C C C 

 
 

10.9 Podprogram oskrba z zemeljskim plinom  

10.9.1 Usmeritve in omilitveni ukrepi 

Narava    
 
Med gradnjo plinovoda pride do uničenja, fragmentacije in zmanjšanja površin kopenskih in vodnih 
habitatnih tipov ter habitatov vrst. Najbolj obsežen trajni vpliv na naravo ima lahko gradnja plinovoda 
ob vodotokih in na območjih mokrišč.  
 
Plinovod – splošni omilitveni ukrepi: 
 
1. Trase plinovoda naj se ne umešča na SCI območja – na območja notranjih con vlagoljubnih 

habitatnih tipov in vrst. 
2. Trase plinovoda naj se ne umešča v mokrišča. 
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3. Na območjih poseganj v kvalifikacijske habitatne tipe je potrebno površine sanirati in po možnosti 
vrniti v prvotno stanje.  

4. Po potrebi je potrebno zagotoviti nadomeščanje habitatov. 
 
Usmeritve:  
• Priporočljivo je, da se trase plinovodov načrtujejo izven zavarovanih območij, območij Natura 

2000 in izven naravnih vrednot.  
• Prečkanja vodotokov naj se, kjer je mogoče, izvede s podvrtavanjem. 
 
Plinovod M9b Kidričevo - Vodice 
 
Iz poteka koridorja plinovoda je razvidno, da bo plinovod sekal več Natura območij. Jugozahodno od 
Kidričevega se nahaja SPA Dravinjska dolina in SCI Dravinja pri Poljčanah. Predlagan je popravek 
sledečih SCI območij: območja Češeniške gmajne in Rovščica, Dobje (Cerovec) in Boč - Haloze- 
Donačka gora. Območji SCI Dravinja in Savinja pa sta predlagani na novo (ZRSVN, februar 2011). 
Plinovod lahko vpliva na celovitost in funkcionalno povezanost območja Natura, obsežnejši bi bili 
vplivi na SCI Dravinja pri Poljčanah. Najbolj obsežen trajen vpliv je povzročen pri poteku ob 
vodotokih in na območjih mokrišč.  
 
Koridor poteka po južnem robu SCI Ličenca pri Poljčanah, prav tako tudi čez SCI Ložnica, prečkal 
bo tudi SCI Savinja Letuš. Prečkanje vodotokov je potrebno izvesti s podvrtavanjem, tako da vpliva 
na vodne organizme v času gradnje ne bo. 
 
Ob Dravinji se nahaja naravovarstveno pomemben HT Nižinske in montanske do alpinske hidrofilne 
robne združbe z visokim steblikovjem, širše območje je habitat zavarovanega malega podkovnjaka, 
vodotok pa je habitat navadnega koščaka. Savinja je poleg kvalifikacijske vrste sulec in pohra tudi 
habitat zavarovanega zvezdogleda. Na območju Prevaljskih gmajn in Rovščice se nahajajo 
naravovarstveno pomembni HT: HT naravna evtrofna jezera, HT prehodna barja in HT uleknine na 
šotni podlagi z vegetacijo zveze Rhynchosporion. Prav tako je to območje habitat zavarovanih vrst: 
navadnega koščaka, hribskega urha in vidre. 
 
Znotraj vplivnega območja se nahaja večje število zavarovanih območij (točk). Plinovod naj se 
načrtuje tako, da se  izogne vsaj točkovnim zavarovanim enotam, če je pa le možno pa tudi ostalim 
zavarovanim območjem. V primeru poseganja v zavarovana območja je potrebno upoštevati 
varstvene režime predpisane s pravno veljavnim aktom.  
 
Trasa bo neposredno ali posredno vplivala tudi na NV Dravinja, NV Ličenca – Poljčane, NV 
Ponikovski kras, NV Rovščica v povirnem delu, NV Volčji potok – arboretum, EPO Dravinjska 
dolina, EPO Ložnica, itd.  
 
Omilitveni ukrepi za M9b Kidričevo – Vodice 
 

1. Trasa naj se v največji možni meri umesti severno od  SCI Dravinja pri Poljčanah izven 
habitatov kvalifikacijskih vrst.  

2. Traso je na SCI Dravinja pri Poljčanah potrebno načrtovati izven vlagoljubnih habitatov. 
Izdela naj se karta habitatnih tipov. 

3. V najmanjši možni meri naj se posega v naravovarstveno pomembne habitatne tipe in habitate 
zavarovanih in ogroženih vrst. Prečkanje vodotokov je potrebno izvesti s podvrtavanjem. 

4. Na območju Prevaljskih gmajn in Rovščice naj se trasa načrtuje izven HT naravna evtrofna 
jezera, HT prehodna barja in HT uleknine na šotni podlagi z vegetacijo zveze 
Rhynchosporion. Izvede naj se kartiranje habitatnih tipov. 

5. Trasa plinovoda naj se izogne kvalifikacijskim HT na območju SCI Ličenca pri Poljčanah. 
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6. Pri Polzeli naj se trasa izogne območju SCI Ložnica in zavarovanem območju Reka Ložnica s 
poplavnim območjem. 

7. Plinovod naj se načrtuje tako, da se  izogne vsaj točkovnim zavarovanim enotam, če je pa le 
možno pa tudi ostalim zavarovanim območjem. V primeru poseganja v zavarovana območja 
je potrebno upoštevati varstveni režim predpisan s pravno veljavnim aktom. 

 
Celovito presojo sprejemljivosti se mora izvesti na ravni podrobnejšega plana ali posega v skladu s 
25.a členom Pravilnika o presoji sprejemljivosti vplivov izvedbe planov in posegov v naravo na 
varovana območja. 
 
Izgradnja je sprejemljiva ob upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
 
Kulturna dediščina 
 
Plinovod M9b Kidričevo - Vodice 
 
Trasa plinovoda M9b Kidričevo – Vodice tangira večje število območij in objektov kulturne 
dediščine. Med Vodicami in Radomljami trasa poteka v vzporednem koridorju trase predvidenega 
plinovoda M 2/1 določenega z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 
na odseku med Trojanami in Vodicami pri Ljubljani (Uradni list RS, št. 40/2010). Koridor daljnovoda 
M9b preči več širših zavarovanih območij:  
- naselbinsko dediščino Topole – vas (EŠD 10655), 
- arheološko območje Drnovo pri Mengšu (EŠD 10624), 
- območje prazgodovinske naselbine pri Homcu (EŠD 10617) in njeno vplivno območje, kjer 

poteka v neposredni bližini nekaj zavarovanih objektov kulturne dediščine, 
- območje ob vodotoku Radomeljska Mlinščica (EŠD 13772), 
- zavarovano območje Arboretum – Volčji Potok, ki je območje spomenika državnega pomena 

(EŠD 7904) in njegovo vplivno območje (Uradni list RS, št. 82/99, 111/00 in št. 82/99, 22/02).  
 
Vzhodno od Radomelj se koridor daljnovoda M9b usmeri severno od predvidenega daljnovoda M 
2/1. Tangirana so naslednja območja z večjim številom zavarovanih objektov in območij zavarovane 
kulturne dediščine: Veliki Rakitovec, Bela, Motnik. 
 
Pri Ločici pri Vranskem koridor plinovoda poteka bolj ali manj vzporedno s koridorjem predvidenega 
plinovoda M 2/1 določenega z Uredbo o državnem prostorskem načrtu za prenosni plinovod M 2/1 
na odseku med Rogaško Slatino in Trojanami (Uradni list RS, št. 41/2010) ter od Ločice ob Savinji 
tudi s koridorjem trase predvidenega 220 kV daljnovoda Cirkovce – Podlog. Območje je razmeroma 
gosto poseljeno. Tangirana so manjša zavarovana območja in objekti znotraj poselitvenih območij ter 
nekaj širših zavarovanih območij vasi: Pondor, Ojstriška vas, Laze pri Dramljah, Zgornje Polčane in 
Studenice. Koridor dalje preči območje Štatenberg – dvorec (EŠD 761). Tangirano je manjše število 
arheoloških območij. 
 
Skupna ocena 
 
Ocenjuje se, da je naslednjih fazah načrtovanja možna taka optimizacija trase predvidenega plinovoda, 
da ne bo prihajalo do negativnih vplivov na kulturno dediščino, ki se lahko odražajo kot uničenje ali 
poškodba objektov dediščine oz. prvin, ki narekujejo varstvo ter kot vpliv na celovitost območij 
dediščine. Objekte, ki se nahajajo v neposredni bližini izkopov, je možno v času gradnje ustrezno 
zavarovati. V času obratovanja ni predvidenih vplivov na objekte kulturne dediščine. Vplivi 
predvidene trase koridorja na strateški ravni oz. ravni NEP so ocenjeni kot nebistveni ob upoštevanju 
omilitvenih ukrepov (ocena C). Trasa plinovoda naj se podrobneje načrtuje in primerja z 
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upoštevanjem načel varstva kulturne dediščine. Podrobneje vplivov na arheološko dediščino v fazi 
strateške presoje vplivov na okolje ni možno oceniti. 
 
Splošni omilitveni ukrepi 
 
Temeljno varstveno izhodišče je, da se morajo trase plinovodov izogniti zavarovanim območjem in 
objektom kulturne dediščine, rešitve pa morajo upoštevati ohranjanje varovanih značilnosti dediščine. 
Posebno pozornost je treba nameniti lokaciji in oblikovanju nadzemnih objektov. 
 
Vzdolž trase plinovodov je praviloma treba izvesti predhodne arheološke raziskave, po potrebi izvesti 
prilagoditve rešitev in zaščitna izkopavanja. 
 
Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi 
med gradnjo – treba je zagotoviti zavarovanja spomenikov v ožjem pasu izkopov, sanacijo in 
krajinsko ureditev poškodovanih površin ipd. 
 
Krajina 
 
Plinovod M9b Kidričevo - Vodice 
 
Območje trase plinovoda M9b Kidričevo – Vodice posega na raznolika območja krajinskih tipov (po 
Regionalni razdelitvi krajinskih tipov v Sloveniji, MOP UPR, 1998) z naslednjimi značilnostmi: 
- Bistriška ravan: pretežno nečlenjene kmetijske površine, raven relief, meliorirana območja; 

poselitev ostaja v sprejemljivih okvirjih, stopnja naravne ohranjenosti je zaradi intenzivnega 
kmetijstva zmanjšana, prav tako krajinska pestrost; 

- Črni graben: ozka dolina, kmetijska krajina na prisojnih pobočjih, dolinsko dno z gručastnimi 
naselji, strnjen gozd na osojni pobočjih; prisotnih je kar nekaj razvrednotenj (kamnolom, 
regulacije), v nasprotju z dnom so prisojna pobočja ohranila svojo identiteto; 

- Tuhinjska dolina: dolina se odlikuje po ohranjenih naravnih (relief, rastje in podobno) in kulturnih 
značilnostih. Večjih kmetijskih melioracij ni, vodotoki so le mestoma regulirani. Dolina ostaja v 
tradicionalni kmetijski rabi; 

- Obrobno gričevje Savinjske doline na jugu: slikovito gričevno obrobje doline s posameznimi 
večjimi razvrednotenji; 

- Osrednji del Savinjske doline – Celjska kotlina: intenzivno poseljen, kmetijsko in industrijsko 
rabljen dolinski prostor. Značilna je nečlenjena kmetijska krajina. Poseben vzorec kmetijsko 
intenzivno obdelanega kmetijskega zemljišča je hmeljišče; 

- Konjiška gora ter povodje Pešnice in Slomščice: krajinsko zanimivo strukturirano območje z 
manjšimi razvrednotenji; 

- Dolina Dravinje: ozka dolina z ohranjenimi meandrastim srednjim tokom Dravinje in ravnini 
prilagojeni intenzivni kmetijski rabi njiv in travnikov. Spodnji tok Dravinje je z regulacijo 
raznaravljen, medtem ko je reka v krajini neopazna; 

- Dravinjske gorice: razpotegnjen nizek gričevnat svetna južnem obrobju Dravskega polja z 
mozaičnim krajinskim vzorcem, ki ga med vinogradi delno degradirajo počitniške hišice; 

- Dravsko polje: krajina z intenzivno urbanizacijo in kmetijstvom ter majhnim deležem naravnih 
prvin. Pri tem zlasti izstopajo infrastrukturni objekti, kot so električni daljnovodi, povezani z 
velikimi industrijskimi obrati in kanalskimi elektrarnami ob Dravi. 

 
Območje trase posega na območje Volčjega potoka, ki je opredeljeno kot območje prepoznavnih 
značilnosti krajine na nacionalni ravni v skladu z Strategijo prostorskega razvoja Slovenije (Uradni list 
RS, št. 76/2004). Območje se razprostira po valovitem svetu kulturne krajine na stičišču že v 
zgodovini pomembnih prometnih povezav po Bistriški ravnini in Črnem grabnu. V območje so zajete 
lokacije štirih ravninskih gradov: Volčjega Potoka, Kolovca, Češenika in Črnela. Velikega kulturnega 
pomena je nad 500 let stara Radomeljska mlinščica pod Homškim hribom z dvema ohranjenima 
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mlinoma in sam Homški hrib s cerkvijo. Osrednji spomenik območja je Arboretum Volčji Potok s 
parkom in največjo zbirko lesnatih rastlin pri nas. V območje so vključena naselja Rova, Žiče, 
Zagorica in Dolenje, ki so kljub širitvi obdržala tipično gručasto zasnovo. 
 
Koridor plinovoda preči območje gradu Štatenberg, ki predstavlja izjemen krajinski predel ter poteka 
po vzhodnem robu izjemne krajine Pleterje. 
 
Skupna ocena 
 
Vpliv trase plinovoda na kakovost krajine se kaže tam, kjer je trasa v prostoru opazna. To je značilno 
za prehod cevovoda skozi območja, ki so strnjeno poraščena z višjim rastlinjem. Gradnja in 
obratovanje plinovoda terja odstranjevanje višjega rastlinja v delovnem pasu, zato je pri prehodu skozi 
gozd, grmišča, obrežno vegetacijo, živice in obmejke, parke in vrtove opazen. Vodenje trase po gozdu 
ima zato z vidika kakovosti krajine večji vpliv kot vodenje trase po ostalih območjih (na primer po 
območjih kmetijskih zemljišč). Ocena vpliva je odvisna predvsem od stopnje spremembe vidnih 
kakovosti prostora. 
 
Trasa naj se v nadaljnjih fazah načrtovanja optimizira na način, da bo v prostoru čim manj opazna 
zlasti na območjih, kjer je kakovost krajine višja (širše območje Volčjega potoka, Dravinjske gorice, 
drobno strukturirana območja dolinskega dna in višje ležečih predelov ob poselitvenih območjih). V 
primeru upoštevanja gornjih značilnosti krajin so vplivi podprograma ocenjeni kot nebistveni ob 
upoštevanju omilitvenih ukrepov (ocena C). 
 
Splošni omilitveni ukrepi 
 
- trasa plinovoda naj se čim bolj sovpada z obstoječimi smermi v prostoru in obstoječimi 

infrastrukturnimi objekti (prometnicami, daljnovodi), 
- trasa plinovoda naj upošteva in za večjo vpetost posega v prostor upošteva reliefne značilnosti 

posameznih območij, izogiba naj se reliefnim robovom in ostrim prehodom, za zakrivanje presek 
naj se izkorišča reliefne robove, 

- potek trase plinovoda naj pri prehodu preko območja strnjene vegetacije poteka čim bolj po 
obstoječih posekah, poljskih in gozdnih poteh, 

- na gozdnih območjih naj bo delovni pas čim ožji, 
- izogiba naj se posekam in spremembam rabe v koridorjih, kjer so ta območja vidna s frekventnih 

točk zadrževanja (naselij, turističnih in rekreacijskih poti, prostorskih dominant ipd.), 
- v načrtu krajinske arhitekture naj se predvidi ustrezna sanacija posega, predvsem na območjih, kjer 

trasa posega v višjo vegetacijo (gozd, grmišča, obrežna vegetacija, obmejki, živice), 
- končno oblikovanje reliefa naj se čim bolj prilagaja okoliškemu terenu. 
 
Pri podrobnejšem načrtovanju naj se upošteva tudi usmeritve navedene v priročniku Načrtovanje in 
krajinsko oblikovanje koridorjev daljnovodov in cevnih vodov (Marušič I. et al, MOP, 1998). Rešitve naj bodo 
prilagojene vsakokratnemu prostorsko načrtovalnemu problemu. 
 

10.9.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje podprograma oskrba z 
zemeljskim plinom 

Tabela 39: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma oskrba z zemeljskim plinom 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Narava Kulturna 
dediščina 

Krajina  

Prenosni plinovod M9b Kidirčevo – Vodice, do 2020 
 

C C C 
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10.10 Podprogram tekoča goriva  

10.10.1 Omilitveni ukrepi in usmeritve  

Podnebni dejavniki 
 
Proizvodnja biogoriv iz predelave gozdne biomase po FT postopku je glede vidika vplivov na 
podnebne dejavnike ocenjena z oceno pomembnosti vpliva na okolje A, ker je ogljični odtis 
proizvodnje biogoriva manjši od 30% ogljičnega odtisa proizvedenega biogoriva.  
 
Narava 
Potrebno je upoštevati sledeče ukrepe: 
- Pred začetkom obratovanja bioplionarne je potrebno izdelati ustrezen načrt ravnanja z digestatom.  
- Uvajanje monokultur na naravovarstveno pomembna območja ni sprejemljivo. 
- Za proizvodnjo biogoriva se uporablja izključno gozdna biomasa iz površin podvrženih zaraščanju. 
 
Ukrepi podprograma tekoča goriva so glede vidika vplivov na naravo ocenjeni z oceno pomembnosti 
vpliva na okolje C 
 
Krajina 
 
Uvajanje oz. spodbujanje rabe biogoriv lahko posredno vpliva na povečano proizvodnjo kulturnih 
rastlin za proizvodnjo biogoriv. Praviloma gre za monokulture na velikih površinah, ki zahtevajo 
prilagoditev kmetijske pridelave (agrarne operacije) in posledično negativno spreminjajo krajinski 
vzorec. Možnost uporabe raznovrstne biomase za proizvodnjo t.i. zelenega dizla po Fischer-Tropsch 
postopku bi se lahko izkazala kot del ukrepov vzdrževanja kulturne krajine podvržene zaraščanju, saj 
se na ta način reši vprašanje ravnanja z odstranjenim rastlinskim materialom ter vsaj deloma pokriva 
stroške tega vzdrževanja. V tem primeru je možno vpliv podprograma oceniti celo kot pozitiven 
(ocena A). 
 
Materialne dobrine 
 
Pri načrtovanju novih skladiščnih zmogljivosti za zagotavljanje obveznih zalog v RS je treba izvajati 
naslednje omilitvene ukrepe vplivov na materialne dobrine: 
 
- nove skladiščne zmogljivosti je treba umestiti na obstoječi industrijski ali energetski lokaciji in po 

možnosti v bližini že obstoječih skladišč za tekoča goriva, 
- v največji meri je treba uporabiti obstoječo infrastruktura energetske oziroma industrijske lokacije, 
- območje novega skladišča za tekoča goriva mora biti dovolj oddaljeno od naselij tako, da nima 

pomembnega negativnega vpliva na bližnjo poselitev.  
 
Ukrepi podprograma tekoča goriva so glede vidika vplivov na materialne dobrine ocenjeni z oceno 
pomembnosti vpliva na okolje C, če se izvajajo omilitveni ukrepi vplivov na materialne dobrine. 
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10.10.2 Skupna ocena pomembnih vplivov na okolje podprograma tekoča goriva 

 
Tabela 40: Ocene pomembnih vplivov na okolje podprograma tekoča goriva 

 
Ukrep / pomembni vplivi 
 

Podnebni 
dejavniki 

Narava Krajina  Materialne 
dobrine  

Razvoj proizvodnje biogoriv v Sloveniji: biogoriva iz 
predelave gozdne biomase po FT postopku 

A C A - 

Nove skladiščne zmogljivosti za zagotavljanje obveznih zalog 
v RS (obstoječe industrijske lokacije) 
 

- _ - C 
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11 Vrednotenje vplivov in medsebojna primerjava 
scenarijev NEP 

V vrednotenje vplivov in medsebojno primerjavo je vključenih 8 scenarijev NEP, ki so podrobneje 
opisani v tabeli 42 in 43 Scenariji NEP. 
 
Obravnavani scenariji NEP so ocenjeni za obdobje 2010-2030. Vsi obravnavani scenariji NEP 
izpolnjujejo okoljske cilje, ki so s tem Okoljskim poročilom opredeljeni kot relevantni okoljski cilji za 
celovito presojo vplivov na okolje scenarijev NEP, predvsem pa vsi obravnavani scenariji NEP 
izpolnjujejo v letu 2020 cilje podnebno-energetskega svežnja zakonodaje EU, sprejetega v letu 2008. 
 

11.1 Vrednotenje vplivov 

11.1.1 Primerjava vplivov podprogramov 

Rezultati vrednotenja vplivov na okolje posameznih scenarijev NEP se medsebojno razlikujejo glede 
na značaj in obseg vplivov posameznega ukrepa znotraj podprogramov NEP na naravne vire (gozd in 
tla), vode, naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine. Za vplive posameznih 
ukrepov znotraj podprogramov NEP na naravne vire zaradi obremenjevanja z odpadki, zrak in 
podnebne dejavnike pa so vplivi denarno (monetarno) vrednoteni, pri čemer so za izračun okoljskih 
stroškov uporabljene v EU priznane vrednosti za mejne zunanje okoljske stroške. 
 
Podprogram učinkovita raba energije 
 
Pomembna vpliva na okolje ukrepov iz podprograma učinkovita raba energije sta vpliv na kulturno 
dediščino pri izvajanju ukrepov izboljšanja energetske učinkovitosti stavb, katerih pomen se lahko 
omili z upoštevanjem konservatorskih izhodišč, ter vpliv na podnebne dejavnike. Sicer so vplivi 
podprograma izrazito pozitivni. Podprogram učinkovita raba energije pomembno vpliva k zmanjšanju 
emisije TGP, njegovi pozitivni učinki na okolje pa so denarno vrednoteni v okviru ocene denarno 
vrednotene okoljske koristi zaradi zmanjšanja emisije TGP posameznega scenarija NEP. 
 
Podprogram raba energije v prometu 
 
Pomembna vpliva na okolje ukrepov iz podprograma raba energije v prometu sta vpliva na zrak in 
podnebne dejavnike. Učinki obeh pomembnih vplivov podprograma raba energije v prometu so 
denarno vrednoteni v okviru ocene denarno vrednotene okoljske koristi oziroma škode posameznega 
scenarija NEP zaradi emisije onesnaževal v zrak in emisije TGP. Vplivi podprograma so pozitivni. 
 
Podprogram obnovljivi viri energije 
 
Pomembni vplivi na okolje ukrepov iz podprograma obnovljivi viri energije so vplivi na naravne vire, 
vodo, naravo, kulturno dediščino, krajino in materialne dobrine. 
 
Za primerjavo vplivov ukrepov iz podprograma obnovljivi viri energije so uporabljeni rezultati 
vrednotenja teh vplivov glede na značaj in obseg vpliva, pri čemer je ugotovljeno in pri ocenjevanju 
vplivov upoštevano, da: 
 
- V vseh scenarijih NEP količina LBM za energetske namene ne presega praga, ki bi ogrozil 

trajnostno rabo gozdne biomase (predvidena letna količina rabe LBM za energetske namene je 
okoli 2 mio t, letni prirastek zaloge lesa v slovenskih gozdovih pa je ocenjen na 7 mio t), in prav 
tako načrtovana raba LBM zagotavlja podrejenost rabi gozdne mase v lesno predelovalni industriji, 
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ker je usmerjena v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v 
rabo trdnih goriv, izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa. 

- Je intenzivna raba voda za energetske namene na enem od vodnih teles (na eni od rek) predstavlja 
sprejemljivo alternativo razpršenim vplivom izrabe večjega števila rek. Takšen tip izrabe bi bil 
možen predvsem na srednji Savi. Intenzivna raba Mure za energetske namene vzdolž njenega 
celotnega toka je zaradi njenega večplastnega pomena že ocenjena kot nesprejemljiva. Ostale 
slovenske reke, ki do sedaj niso bile podvržene energetski izrabi, pa naj bi tudi dolgoročno take 
ostale. 

- Večji delež LBM za energetske namene zahteva postopno (do leta 2020) uvajanje novih tehnik za 
kurilne naprave, tako da se emisije celotnega prahu zmanjšajo pod mejno vrednost 30 mg/m3 , ki 
jo za velike kurilne naprave na LBM predvideva predlog nove Direktive o emisiji onesnaževal iz 
industrijskih virov onesnaževanja (nova IPPC Direktiva). 

- Vpliv rabe obnovljivih virov energije na podnebne dejavnike ni enak učinku energetske zamenjave 
fosilnih goriv, ampak je treba v vpliv na podnebne dejavnike upoštevati emisijo TGP v celotni 
življenjski dobi obnovljivega vira energije (LCA) v skladu z Direktivo 2009/28/ES o spodbujanju 
uporabe energije iz obnovljivih virov.    

 
Podprogram obnovljivih virov energije ob svojem načelno pozitivnemu okoljskemu predznaku 
izkazuje velik obseg negativnih vplivov na okolje. To velja predvsem za gradnjo vetrnih elektrarn in 
malih hidroelektrarn, ki lahko bistveno vpliva na naravo, kulturno dediščino in krajino, gradnja malih 
hidroelektrarn tudi na vode. Ukrepi podprograma so problematični zaradi fizičnega vpliva, pojavnosti 
v prostoru in pričakovane velike razpršenosti v prostoru, kar lahko vpliva na splošno podobo 
slovenskega prostora.  
 
Pri rabi obnovljivih virov energije, vključno z geotermalnimi viri, sončnimi elektrarnami in sončnimi 
kolektorji, pa je treba zagotoviti, da je ogljični odtis te rabe bistveno boljši od ogljičnega odtisa rabe 
fosilnih goriv. Treba se je tudi zavedati, da uvajanje obnovljivih virov energije nikakor ni okoljsko 
enoznačno in ob nedvomnim pozitivnim vplivom na zrak in podnebje lahko povzroča bistvene vplive 
na ostale okoljske sestavine.  
 
Podprogram lokalna oskrba z energijo 
 
Pomembna vpliva na okolje ukrepov iz podprograma obnovljivi viri energije sta vpliva na zrak in 
podnebne dejavnike. Učinki obeh pomembnih vplivov podprograma lokalna oskrba z energijo so 
denarno vrednoteni v okviru ocene denarno vrednotene okoljske koristi oziroma škode posameznega 
scenarija NEP zaradi emisije onesnaževal v zrak in emisije TGP. 
 
Podprogram soproizvodnje električne energije in toplote na ZP 
 
Pomembna vpliva na okolje ukrepov iz podprograma soproizvodnja električne energije in toplote sta 
vpliva na zrak in podnebne dejavnike. Učinki obeh pomembnih vplivov podprograma soproizvodnja 
električne energije in toplote na ZP so denarno vrednoteni v okviru ocene denarno vrednotene 
okoljske koristi oziroma škode posameznega scenarija NEP zaradi emisije onesnaževal v zrak in 
emisije TGP.  
 
Pri ocenjevanju vplivov podprograma soproizvodnje električne energije in toplote na ZP so učinki 
vplivov na zrak in podnebne dejavnike ovrednoteni kot okoljska korist samo v primeru, če dodatna 
proizvodnja električne energije iz novih naprav SPTE na ZP nadomešča proizvodnjo električne 
energije iz drugih fosilnih goriv.  
 
Podprogram proizvodnja električne energije 
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Pomembni vplivi na okolje ukrepov iz podprograma proizvodnja električne energije so vsi vplivi na 
okolje: vplivi na naravne vire, zrak, vodo, naravo, kulturno dediščino, podnebne dejavnike, zdravje, 
krajino in materialne dobrine. 
 
Za primerjavo vplivov ukrepov iz podprograma proizvodnje na naravne vire, vodo, naravo, kulturno 
dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine so uporabljeni rezultati vrednotenja teh vplivov glede 
na značaj in obseg vpliva, pri čemer je ugotovljeno in pri ocenjevanju vplivov upoštevano, da: 

- Umestitev hidroelektrarn kot infrastrukturnih objektov velikega merila in izvedba vseh 
spremljajočih ureditev povzročata velike vplive na okolje, vendar lahko predstavlja smiselno 
alternativo raznolikim in razpršenim vplivom drugih virov energije. 

- Je raba fosilnih goriv za proizvodnjo električne energije formalno lahko sprejemljiva, če iz ocene 
vplivov na zrak izhaja zmanjševanje emisije onesnaževal v obsegu, ki je za obdobje 2000-2020 
predviden v evropski Tematski strategiji o onesnaževanju zraka (2005), razumsko pa to ni vir 
energije, ki ga kaže dolgoročno uporabljati. 

- Se v primeru preseganja proizvodnje električne energije nad njeno porabo v Sloveniji zaradi 
ukrepov učinkovite rabe energije ali večje proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov 
energije in iz naprav za SPTE na ZP zmanjša proizvodnja električne energije iz fosilnih trdnih 
goriv. 

- Se proizvodnja električne energije iz jedrske energije glede vplivov na naravne vire, naravo, 
kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne dobrine objektivno gledano šteje za ustrezno 
alternativo drugim virov energije, saj so vplivi ob predpostavki gradnje na območju obstoječe NE 
v Krškem v primerjavi z ostalimi viri prostorsko omejeni in sorazmerno majhni. Tudi takšen vir 
predstavlja okoljsko zanimivo alternativno razpršenim vplivov velika števila manjših virov (varnost 
oskrbe v primeru izpada v tem Okoljskem poročilu ni ocenjena). Okoljski zadržki pridobivanja 
jedrske energije torej lahko izhajajo predvsem z naslova tveganja zaradi ionizirajočega sevanja, 
ravnanja z odpadnim jedrskim gorivom in delno zaradi vplivov na vode, ki jih povzroča obstoječa 
JE. 

 
Izvedba podprograma je povezana z izrazitimi vplivi na okolje, hkrati pa se obravnavani scenariji 
bistveno razlikujejo prav glede vira pridobivanja električne energije, kar terja in omogoča nadaljnjo 
razpravo o sprejemljivosti vplivov NEP. 

 
Podprogram prenos električne energije in podprogram omrežje za distribucijo električne energije 
 
Pomembni vplivi na okolje ukrepov iz podprograma prenos električne energije so vplivi na naravo, 
kulturno dediščino, zdravje in krajino.  
 
Oba podprograma sta okoljsko zelo problematična. Za razliko od ostalih podprogramov NEP sta to 
podprograma, ki ne prinašata nobenih neposrednih pozitivnih okoljskih vplivov. Pri izvajanju teh 
podprogramov bo treba v nadaljnjih postopkih presoj vplivov na okolje veliko pozornost nameniti 
racionalizaciji omrežja, podrobnejšemu umeščanju v prostor, jasnejšim izhodiščem vodenja tras v 
kablovodih ter uvajanju sodobnejših oblik nadzemnih vodov. Zahteva po kablovodih za prenos in 
predvsem za distribucijo električne energije na poseljenih območjih mora biti usmeritev tudi za 
obstoječe daljnovode in vode predvsem zaradi optimizacije prostora na teh območjih in zahtev po 
zmanjšanju izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnemu sevanju.    
 
Podprogram oskrba z zemeljskim plinom 
 
Pomembni vplivi na okolje ukrepov iz podprograma oskrba z zemeljskim plinom so vplivi na naravo, 
kulturno dediščino in krajino. Večjih okoljskih zadržkov ukrepom iz podprograma oskrba z 
zemeljskim plinom ni, če je pri načrtovanju teh posegov pozornost namenjena tudi racionalizaciji 
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plinskega omrežja in takemu umeščanju v prostor, da se z omilitvenimi ukrepi lahko vplive na okolje 
oceni kot nebistvene. 
 
Podprogram tekoča goriva  
 
Pomembni vplivi na okolje ukrepov iz podprograma tekoča goriva so vplivi na podnebne dejavnike, 
krajino in materialne dobrine. Vplivi proizvodnje tekočih goriv iz obnovljivih virov energije so 
ocenjeni za sprejemljive, če gre za pretvorbo biomase v tekoča biogoriva s tehnikami 2. in 3. 
generacije proizvodnje biogoriv iz biomase, pri katerih je ogljični odtis manjši od 30% ogljičnega 
odtisa proizvedenega biogoriva. Vplivi skladiščenja tekočih goriv zaradi zagotavljanja obveznih zalog v 
RS so za okolje sprejemljivi, če se taka skladišča umeščajo na obstoječi industrijski ali energetski 
lokaciji in po možnosti v bližini že obstoječih skladišč za tekoča goriva.     
 

11.1.2 Primerjava vplivov na okoljske sestavine 

Rezultati vrednotenja vplivov na okolje posameznih scenarijev NEP so glede posameznega scenarija 
celoviti, kar pomeni, da vrednotenje vključuje ocene vplive na vse okoljske sestavine, ki pa so 
medsebojno težko primerljivi razen v primeru denarnega vrednotenja vplivov na naravne vire zaradi 
nastajanja odpadkov ter denarnega vrednotenja vplivov na zrak in podnebne dejavnike. 
 
Vplivi na naravne vire (gozd in tla) 
 
Pomembni vplivi na naravne vire so zaradi ukrepov energetske rabe LBM ter rabe neobnovljivih zalog 
velenjskega premoga za namene nadaljnje proizvodnje električne energije iz trdnih fosilnih goriv, kar 
povzroča tudi znaten vpliv na okolje zaradi ravnanja z ostanki sežiganja trdnih fosilnih goriv.  
 
Scenariji NEP imajo nebistven vpliv na naravne vire zaradi predvidenega izkoriščanja LBM v 
energetske namene, ker količina predvidene energetske rabe LBM ne ogroža trajnostne rabe gozdne 
biomase (predvidena letna količina rabe LBM za energetske namene je okoli 2 mio t, letni prirastek 
zaloge lesa v slovenskih gozdovih pa je ocenjen na 7 mio t), in prav tako načrtovana raba LBM 
zagotavlja lesno predelovalni industriji dovolj kvalitetnega lesa, ker je energetska raba LBM usmerjena 
v izkoriščanje odpadne gozdne biomase ali gozdne biomase slabše kakovosti ter v rabo trdnih goriv, 
izdelanih iz odpadnih proizvodov iz lesa. 
 
Vplivi na zrak 
 
Pomembni vplivi na zrak so zaradi rabe goriv za proizvodnjo toplote in električne energije in zaradi 
vpliva rabe tekočih goriv v prometu.  
 
Vplivi vseh scenarijev NEP na zrak zaradi emisije žveplovega dioksida (SO2)in dušikovih oksidov 
(NOx) pri oskrbi z električno energijo in toploto so ocenjeni za sprejemljive (nebistvene), ker se letna 
emisija onesnaževal zmanjšuje v skladu s cilji iz evropske Tematske strategije o onesnaževanju zraka 
(2005), in sicer: 
 

- emisija žveplovega dioksida (SO2) se bo do leta 2020 zmanjšala na 8.217 t po scenarijih z 
oznako »_REF«, na 8.168 t po scenarijih z oznako »_INT« in na 6.573 t po scenarijih 
DOD_PLIN in DOD_JE, oziroma po vseh scenarijih za več kot 68%  v primerjavi z letom 
2000, 

- emisija dušikovih oksidov (NOx) se bo do leta 2020 zmanjšala na 28.912 t v scenarijih z 
oznako »REF«, na 29.073 t v scenarijih z oznako »INT« in na 29.495 t v scenarijih 
DOD_PLIN in DOD_JE, kar je po vseh scenarijih za več kot 49% v primerjavi z letom 2000. 
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Zaradi predvidenega povečanja rabe biomase pri oskrbi z električno energijo in toploto se bo letna 
emisija primarnih delcev PM10 iz tega sektorja do leta 2020 povečala na okoli 1.100 t, vendar se bo 
celotna letna emisija PM10 zaradi rabe goriv po scenarijih z oznako »_REF« do leta 2020 zmanjšala na 
5.050 t v scenarijih z oznako »_REF« in na 5.235 t v scenarijih z oznako »_INT« in na 5.190 t v 
scenarijih DOD_PLIN in DOD_JE, kar je za več kot 39% v primerjavi z letom 2000.  
 
Na diagramih spodnje slike so prikazane predvidene emisije žveplovega dioksida (SO2), dušikovih 
oksidov (NOx) in primarnih delcev PM10 glede na ukrepe, predvidene v vseh osmih scenarijih NEP. 
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Slika 31: Predviden časovni potek zmanjševanja emisije SO2, NOx in PM10 zaradi rabe goriv 

   
Vplivi na vode 
 
Pomembni vplivi na vode so zaradi izkoriščanja tekočih voda za proizvodnjo električne energije v 
mHE in HE ter zaradi rabe voda v sistemih za hlajenje v termoelektrarnah in elektrarnah na jedrsko 
energijo.  
 
Scenariji NEP imajo bistven vpliv na vode, zato je treba izvajati omilitvene ukrepe, ki zagotavljajo, da: 
 
- So pri gradnji in obratovanju mHE in HE upoštevane omejitve in pogoji za zmanjševanje 

škodljivih vplivov hidromorfoloških sprememb na stanje voda in za zagotavljanje stalnega 
minimalnega pretoka vode za vzdrževanje še sprejemljivega ekološkega stanja voda (pretežno 
pretočen režim obratovanja mHE in HE). Prav tako morajo ukrepi proizvodnje električne energije 
v HE zagotoviti svojo večnamensko funkcijo v zvezi z varstvom ljudi in premoženja pred 
škodljivimi vplivi visokih voda. 

- Sistemi za hlajenje v termoelektrarnah in elektrarnah na jedrsko energijo površinsko vodo morajo 
uporabljati površinsko vodo kot sekundarni hladilni medij, ki pretežno recirkulira.  

 
Vplivi na naravo 
 
Pomembni vplivi na naravo so zaradi proizvodnje električne energije v vetrnih elektrarnah, mHE in 
HE ter zaradi izvajanja predvidenih ukrepov pri prenosu in distribuciji električne energije. Nekoliko 
manjši pomemben vpliv na naravo je ocenjen tudi zaradi predvidenih ukrepov podprograma oskrbe z 
zemeljskim plinom. 
 
Največji negativen vpliv je opazen v primeru umeščanja posegov na zavarovana območja, območja 
Natura 2000, območja naravnih vrednot in v habitate zavarovanih ter ogroženih vrst. V izogib 
bistvenemu vplivu, naj se posegi načrtujejo izven teh območij, če pa to ni možno, pa je potrebno 
zagotoviti ustrezne omilitvene ukrepe in po potrebi nadomestne habitate. Umeščanje posegov na 
zavarovana območja je sprejemljivo pod pogojem, da tovrsten poseg dovoljuje zakonodajni akt, pri 
načrtovanju pa je potrebno zagotavljati cilje in režime zavarovanega območja. 
 
Vplivi izvedb HE na srednji Savi od Jevnice do Suhadol so glede vplivov na naravo sprejemljivi, če se 
izvajajo omilitveni ukrepi in pri nadaljnjem načrtovanju ter obratovanju upoštevajo usmeritve tega 
Okoljskega poročila.  Energetska izraba reke Mure (skupne moči od 1,5 MW do 55  MW glede na 
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okoljsko sprejemljivost) je potencialno možna na območju od mejnega odseka z Avstrijo do 
avtocestnega mostu pri Vučji vasi na notranji Muri. 
 
Vplivi na kulturno dediščino 
 
Opredelitev sorazmerno velikih vplivov na kulturno dediščino na ravni posameznega scenarija NEP je 
posledica ugotovitve velikih potencialnih vplivov na kulturno dediščino. Izkušnje iz priprave 
izvedbenih prostorskih aktov, ki temeljijo na programih kot je NEP, še vedno kažejo na 
nerazumevanje pomena varstva kulturne dediščine in neustrezno upoštevanje varstvenih izhodišč pri 
podrobnejšem umeščanju v prostor. Zapise v tem Okoljskem poročilu gre zato jemati predvsem kot 
opozorilo k ustreznejšemu podrobnejšemu načrtovanju energetske infrastrukture ter pripravi jasnejših 
in z varstvom dediščine skladnih konceptov urejanja prostora in graditve objektov na ravni države in 
lokalnih skupnosti. 
 
Vplivi na podnebne dejavnike 
 
Zmanjšanje vplivov na podnebne dejavnike je najpomembnejši kazalnik učinkovitosti ukrepov 
posameznega scenarija NEP. Scenariji NEP so glede na podnebne dejavnike ocenjeni tako z vidika 
dolgoročnega zmanjšanja emisije toplogrednih plinov kot z vidika doseganja sprejetih ciljev do leta 
2020, ki izhajajo iz podnebno-energetskega svežnja zakonodaje EU. 
 
Dolgoročni cilji zmanjšanja emisije toplogrednih plinov 
 
Scenariji NEP sledijo cilju prehoda na nizkoogljično družbo in upoštevani so cilji dolgoročnega 
zmanjšanja emisije toplogrednih plinov iz zgorevanja goriv. Iz rezultatov ocenjevanja emisije 
toplogrednih plinov je razvidno, da je upoštevana skupna vizija, da se globalna temperatura ne poveča 
več kot za 2 ºC nad raven pred industrializacijo, ter skladno z ugotovitvami četrtega poročila IPCC, da 
je za to potrebno zmanjšanje toplogrednih plinov razvitih držav za 88-90 % do leta 2050. Skladno s 
stališči EU v mednarodnih podnebnih pogajanjih in ugotovitvami IPCC je v scenarijih NEP 
upoštevano, da bo del zmanjšanja emisij toplogrednih plinov razvitih držav dosežen z mednarodnimi 
mehanizmi, ter da bodo države EU obveznosti uveljavljale kot skupno obveznost (delitev naporov 
med države članice pa bo uravnavalo zlasti trgovanje z emisijami).  
 
Ocenjene vrednosti dolgoročnega zmanjšanja emisije toplogrednih plinov so za vseh osem scenarijev 
NEP prikazane v spodnji tabeli.  
 
Tabela 41: Zmanjšanje emisije toplogrednih plinov 

Vrsta scenarija  2005 2008 2010 2015 2020 2025 2030 
2020/ 
2005 

2030 
/2005 

ETS          

OSN in JE_REF 7,919 7,754 7,415 6,854 6,761 6,294 5,522 -15% -30% 
PLIN_REF 7,919 7,754 7,415 6,854 6,761 7,151 7,237 -15% -9% 
OSN in JE_INT 7,919 7,754 7,410 6,873 6,741 6,278 5,486 -15% -31% 
PLIN_INT 7,919 7,754 7,410 6,873 6,741 7,135 7,201 -15% -9% 
DOD_PLIN 7,919 7,754 7,410 6,290 6,795 6,878 4,055 -14% -48% 
DOD_JE 7,919 7,754 7,410 6,290 6,795 6,874 2,985 -14% -62% 
ne ETS          
REF 7,905 9,055 7,869 7,503 7,309 7,238 7,340 -8% -7% 
INT 7,905 9,055 7,866 7,423 7,170 7,047 7,086 -9% -10% 
SKUPAJ            
OSN  in JE_REF 15,824 16,809 15,284 14,357 14,071 13,532 12,862 -11% -19% 
PLIN_REF 15,824 16,809 15,284 14,357 14,071 14,390 14,577 -11% -8% 
OSN in JE_INT 15,824 16,809 15,276 14,295 13,912 13,324 12,572 -12% -21% 
PLIN_INT 15,824 16,809 15,276 14,295 13,912 14,182 14,287 -12% -10% 
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DOD_PLIN 15,824 16,809 15,276 13,713 13,966 13,925 11,141 -12% -30% 
DOD_JE 15,824 16,810 15,276 13,713 13,966 13,921 10,071 -12% -36% 

 
 
V vseh scenarijih se skupne emisije TGP do leta 2030 znatno zmanjšajo, v OSN_INT in JE_INT se 
skupne emisije zmanjšajo za 19 % do leta 2030 glede na emisije iz leta 2005. Pri tem se emisije v ETS 
sektorju zmanjšajo za 31 %, emisije zunaj sektorja ETS pa za 10 %. Struktura emisij TGP iz virov, ki 
niso vključene v shemo za trgovanje z emisijami, se po projekcijah NEP bistveno spremeni, promet 
bo leta 2030 predstavljal 72 % vseh emisij iz zgorevanja goriv in niso vključene v trgovanje z 
emisijami. V ne ETS brez upoštevanja emisij iz prometa se emisije od leta 2005 do leta 2030 
zmanjšajo za 40 %.   
 
V scenarijih DOD_PLIN in DOD_JE je ocenjena zamenjava lignita pri proizvodnji električne 
energije z zemeljskih plinom, kar zmanjša izpuste TGP za nadaljnjih milijon ton TGP. Scenarija 
DOD_PLIN in DOD_JE izkazujeta največje zmanjšanje emisije v ETS sektorju, in sicer scenarij 
DOD_PLIN 48 % zmanjšanje in DOD_JE 62 % zmanjšanje emisije toplogrednih plinov. Scenarija 
DOD_PLIN in DOD_JE sta gotovo usmerjena k izpolnjevanju dolgoročnega cilja zmanjšanja 
toplogrednih plinov razvitih držav za 88-90 % do leta 2050.   
 
Doseženo zmanjšanje emisij kaže na zelo ambiciozne ukrepe NEP na področju zamenjave fosilnih 
goriv v toplotne namene. Glede ukrepov zmanjšanja emisij v prometu je NEP omejen, saj bodo na 
zmanjšanje v tem sektorju vplival obseg prometnega dela za oblikovanje ukrepov, ki bi vplivali na 
obseg prometnega dela pa energetska politika nima mandata, temveč so v pristojnosti zlasti prostorske 
in prometne politike ter prometne in drugih politik EU (širitve EU). Emisije toplogrednih plinov iz 
transformacij bodo po letu 2025 omejene na  emisije iz soproizvodnje toplote in električne energije ter 
predvidoma na emisije v eni sami napravi, ki izkorišča domače fosilne vire.. 
 
Doseganje ciljev podnebno-energetskega svežnja zakonodaje EU do 2020 
 
Cilje podnebno-energetskega svežnja zakonodaje EU zmanjševanja emisije TGP določajo: 
- za ETS sektor: Direktiva 2003/87/ES o vzpostavitvi sistema za trgovanje s pravicami do emisije 
toplogrednih plinov v Skupnosti in o spremembi Direktive Sveta 96/61/ES in Direktiva 2009/29/ES 
o spremembi Direktive 2003/87/ES z namenom izboljšanja in razširitve sistema Skupnosti za 
trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov; 
- za ne ETS sektor: odločba 406/2009/ES o prizadevanju držav članic za zmanjšanje emisij 
toplogrednih plinov, da do leta 2020 izpolnijo zavezo Skupnosti za zmanjšanje emisij toplogrednih 
plinov. 
 
ETS sektor 
 
Direktivi 2003/87ES in 2009/29/ES urejata zmanjševanje emisije TGP v sektorjih vključenih v 
emisijsko trgovanje na celotnem območju Skupnosti in državam članicam ne določata nacionalnih 
kvot ali drugih nacionalnih obveznosti v zvezi z zmanjševanjem emisije TGP. Direktivi določata 
skupno količino pravic za Skupnost, izdanih vsako leto z začetkom v letu 2013, ki se od sredine 
obdobja 2008–2012 linearno zmanjšuje. Skupna količina pravic se zmanjšuje z linearnim faktorjem 
1,74 % v primerjavi s povprečjem skupnih letnih pravic, ki jih izdajo države članice v skladu z 
odločbami Komisije o nacionalnih načrtih razdelitve pravic za obdobje 2008–2012.  
 
V ETS sektorju torej ne gre za nacionalno količino pravic temveč za skupno količino pravic Skupnosti 
tako, da je povsem v skladu z okoljskimi cilji Direktiv 2003/87/ES in 2009/29/ES dejstvo, da se 
zaradi objektivnih razlogov (v primeru Slovenije je tak razlog ekonomija obsega obratovanja 
termoelektrarn - posamične proizvodne enote - na domače fosilno gorivo, ekonomija obsega 
pridobivanja le-tega, diverzficiranost energetske mešanice, uvozna odvisnost države ter potreba po 
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fleksibilni proizvodni enoti) posamezni poslovni subjekti manjkajoče pravice na trgu z emisijami 
dokupijo.  
 
V tem okoljskem poročilu dejstvo, da se v slovenskem energetskem ETS sektorju v scenarijih NEP 
načrtovana emisija toplogrednih plinov zmanjšuje v obdobju 2013-2020 počasneje kot skupna količina 
pravic Skupnosti, ni spoznano kot kršitev okoljskih ciljev.  Dejansko letno zmanjševanje emisije TGP 
slovenskega energetskega ETS sektorja v višini 0,9 % za obdobje 2010-2020 (po vseh scenarijih se v 
tem obdobju emisija TGP zmanjša za 9 % do 10 %). Ne glede na izpolnjevanje zavezujočih ciljev za 
ETS sektor do leta 2020 pa primerjava emisije TGP v obdobju 2010-2030 pokaže, da so vsi scenariji 
ocenjeni za okoljsko sprejemljive razen scenarijev PLIN_REF in PLIN_INT. Ta dva scenarija namreč 
ne izkazujeta po letu 2020 nadaljnjega zmanjševanja emisije TGP.    
 
ne ETS sektor 
 
Odločba 406/2009/ES določa najmanjši prispevek držav članic za doseganje zaveze zmanjšanja emisij 
toplogrednih plinov v Skupnosti v obdobju 2013–2020 za emisije toplogrednih plinov, ki niso 
vključene v sistem za trgovanje s pravicami do emisije toplogrednih plinov v Skupnosti. 
Na podlagi te odločbe lahko Slovenija do leta 2020 poveča emisije toplogrednih plinov iz ne ETS 
sektorja glede na izhodiščno leto 2005 za + 4 %. Povečanje emisije TGP je Sloveniji priznano zaradi 
emisije tranzitnega prometa.  
 
V vseh scenarijih NEP je predvideno zmanjšanje emisije TGP do leta 2020 v skladu s cilji podnebno-
energetskega svežnja zakonodaje EU, in sicer: 
- predvidena emisija TGP zaradi rabe fosilnih goriv, ki ni vključena v EU trgovalno shemo, bo v letu 

2020 manjša od dovoljene vrednosti, ki je za Slovenijo določena kot 4 % povečanje emisije TGP v 
izhodiščnem letu 2005. V obdobju 2005-2020 se bo namreč emisija TGP, ki ni vključena v EU 
trgovalno shemo, zmanjšala za 2 % oziroma za 4 % v scenariju z oznako »-.INT«, 

- v obdobju 2005-2020 se bo predvidena emisija TGP naprav zaradi rabe fosilnih goriv, ki so 
vključene v EU trgovalno shemo, zmanjšala med 8 % in 9 % in se bo dodatno zmanjšala do leta 
2030 v scenarijh z oznako »_INT« na okoli 10 %, v scenarijih z oznako »_REF« pa se bo emisija 
TGP v obdobju 2020-2030 nekoliko povečala,   

- celotna emisija TGP zaradi rabe fosilnih goriv (vsota emisije, ki je vključena v EU trgovalno 
shemo, in emisije TGP, ki ni v tej shemi) se bo v obdobju 2005-2020 v vseh scenarijih zmanjšala za 
11 % do 12 %.    

 
 
Vplivi na zdravje 
 
Ker je ocenjevanje vplivov na zdravje zaradi emisije onesnaževal in vplivov na vodo, ki je namenjena 
oskrbi pitne vode, vključeno v ocenjevanje vplivov na zrak oziroma vode, so pomembni vplivi na 
zdravje ocenjeni zaradi izpostavljenosti prebivalstva elektromagnetnemu valovanju pri prenosu in 
distribuciji električne energije. Vplivi so ocenjeni za zmerne, če so predvideni novi daljnovodi in vodi 
na poselitvenih območjih kablirani in se dolgoročno pristopa h kabliranju obstoječih daljnovodov in 
vodov na poselitvenih območjih.  
 
Vplivi na krajino 
 
Izvedba podprogramov NEP bo najbolj izrazito vplivala na krajino. Zaradi razpršenosti ukrepov je 
pričakovati spremembe značilnosti krajin velikega dela slovenskega ozemlja. Objekti energetske 
infrastrukture lahko prizadenejo tudi bolj odmaknjena, ohranjena krajinska območja ter pomenijo 
velike spremembe prostora zaradi svojega obsega. Razsežnost objektov energetske infrastrukture daje 
sorazmerno malo manevrskega prostora za njihovo nemoteče umeščanje v krajino, posebej tam, kjer 
jo označuje velika vidna izpostavljenost, majhno merilo in drobna členjenost krajinskih prvin. 
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Povečevanje obsega prenosnih energetskih omrežij ter predvsem pojav za naš prostor novih pojavnih 
oblik energetskih objektov, vetrnih elektrarn in fotovoltaičnih sistemov, lahko dodatno in ključno 
spremeni podobo slovenskih krajin. To terja skrbno presojo načrtovanih ureditev in izoblikovanje 
jasnih strateških usmeritev za njihovo umeščanje v krajino ter njihovo nadaljnjo optimizacijo v fazi 
priprave izvedbenih prostorskih aktov. 
 
Vplivi na materialne dobrine 
 
Pomembni vplivi na materialne dobrine so zaradi proizvodnje električne energije v mHE in HE, 
zaradi izvedbe nove JE in zaradi izvajanja predvidenih ukrepov skladiščenja tekočih goriv zaradi 
zagotavljanja obveznih zalog v RS. Vplivi na materialne dobrine so nebistveni za okolje, če se izvajajo 
omilitveni ukrepi in upoštevajo usmeritve iz tega Okoljskega poročila. 
 

11.2 Rezultati vrednotenja vplivov 

Rezultati vrednotenja vplivov na okolje posameznih scenarijev NEP po razvrstitvi vplivov 
posameznih podprogramov oziroma ukrepov glede na njihov pomen v enega od 16 razredov so za 
vplive na naravne vire (gozd in tla), vode, naravo, kulturno dediščino, zdravje, krajino in materialne 
dobrine razvidni iz tabel 42 do 47. 
 
V tabelah 42 do 47 je pomen vpliva opredeljen tudi z barvo v skladu z barvno lestvico pomenov 
vpliva na okolje iz tabele 4 v poglavju 7.3.4.   
 
Rezultati vrednotenja vplivov na okolje posameznih scenarijev NEP po mejnih zunanjih okoljskih 
stroških so za vplive na okolje zaradi nastajanja odpadkov, emisije onesnaževal v zunanji zrak in 
emisije TGP razvidni iz tabel 48 in 49. 
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Tabela 42: Opis scenarijev NEP 

Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

1. PODPROGRAM - UČINKOVITA RABA ENERGIJA       NE 

• nizkooenergijske, pasivne in skoraj nič energijske stavbe v 

stanovanjskem sektorju ter storitvenih dejavnostih, vse novogradnje in 

prenove stavb v obsegu 4% stanovanjskega fonda letno;   

• ukrepi za izboljšanje učinkovitosti stavb: zamenjava oken, toplotna 

izolacija fasad, izboljšanje učinkovitosti ogrevalnih sistemov 

• energetsko učinkoviti gospodinjski aparati 

• ukrepi URE v storitvenih dejavnostih (pisarniška oprema, razsvetljava, 

tehnologije v storitvenih dejavnostih idr) 

• ukrepi učinkovite rabe v energetsko intenzivnih dejavnostih 

predelovalne industrije: 

o električne obločne peči za proizvodnjo jekla: nadaljevanje 

izvajanja ukrepov za zmanjšanje intenzivnosti. (posodobitve 

peči, vgradnja »oxy fuel« gorilnikov, vpihovanje kisika, 

uporaba zemeljskega plina za začetno plamensko taljenje 

vložka, predgrevanje vložka, vpihovanje ogljičnih materialov 

za penjenje žlindre, idr.)  

o termični procesi pri proizvodnji papirja (rekuperacija 

odpadne toplote, zamenjava in modernizacija papirnih 

strojev, organizacijski ukrepi) 

• izvajanje ukrepov iz Nacionalnega akcijskega načrta za energetsko 

učinkovitost 2008-2016 ter dodatne aktivnosti:  

• horizontalni ukrepi učinkovite rabe v industriji: 

o frekvenčna regulacija elektromotorjev, 

o energetsko učinkoviti elektromotorji, črpalke in ventilatorji, 

o ukrepi URE na področju komprimiranega zraka,  

2800.000 m2 stanovanjske površine 
nizkoenergijske in pasivne gradnje do leta 2030 - 
novogradnje 
Prenove 4% stavbnega fonda/leto 
V javnem sektorju obnova 66% stavb do leta 2030 
(od tega 59% v nizkooenrgijskem standardu) 
V ostalem storitvenem sektorju 46% (od tega 26% 
v izboljšanem standardu) 

 
izboljšana intenzivnost novih naprav, hitrejša 
zamenjava z novimi za cca 20% kot v referenčni 
strategiji 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 20% do 

2030  

 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 24% do 

2030 

 

 

 

90% tržni delež do leta 2030 

70-80% tržni delež do leta 2030 

2500.000 m2 stanovanjske površine 
nizkoenergijske in pasivne gradnje do leta 2030 - 
novogradnje  
Prenove 2% stavbnega fonda/leto 
V javnem sektorju obnova 41% stavb do leta 2030 
(od tega 59% v nizkooenrgijskem standardu) 
V ostalem storitvenem sektorju 35% (od tega 26% 
v izboljšanem standardu) 

 
izboljšana intenzivnost novih naprav 
 
 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 7% do 2030  

 

 

 

 

 

 

zmanjšanje specifične rabe energije za 13% do 

2030 

 

 

 

65% tržni delež do leta 2030 

40-50% tržni delež do leta 2030 

 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

o energetsko učinkovita razsvetljava, 

o energetsko učinkoviti industrijski kotli, 

o toplotne črpalke, kotli na lesno biomaso, 

o drugi ukrepi:  

• energetsko učinkovita javna razsvetljava 

 

povprečno zmanjšanje rabe za 20% 

tržmi delež izvedbe ukrepov 95% 

izboljšanje specifične rabe 

izboljšanje izkoristkov za 2 do 6% 

izboljšanje specifične rabe za 0,5% leto 

izboljšanje specifične rabe 

 

povprečno zmanjšanje rabe za 20% 

tržmi delež izvedbe ukrepov 60% 

izboljšanje specifične rabe 

izboljšanje izkoristkov za 2 do 6% 

izboljšanje specifične rabe za 0,5% leto 

izboljšanje specifične rabe 

 

 
 
 
 
 
 
- 
 

2. PODPROGRAM - RABA ENERGIJE V PROMETU       DA 

• uvajanje biogoriv – primešavanje biodizla dizelskemu gorivu in 

bioetanola bencinom 

• spodbujanje rabe biogoriv za specifična področja: kmetijstvo, javni 

promet 

• izboljšanje energetske učinkovitosti vozil z motorji na notranje 

izgorevanje, vključno z uporabo energijsko učinkovitih pnevmatik 

• električna akumulatorska vozila  

• hibridna vozila 

• hibridna vozila na vtičnico 

• vozila na vodik 

• vozila na UNP 

• vozila na SZP 

• polnilna infrastruktura za: 

o  električna vozila,  

o vozila na vodik,  

o vozila na UNP,  

o vozila na SZP 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 in 0,66 PJ do leta 

2030 

10% delež v javnem prometu, 35% delež 

pogonskih goriv v kmetijstvu  

skladno z zahtevami za minimalno energetsko in 

emisijsko učinkovitost vozil in pnevmatik v EU 

2,7% voznega parka do 2020 in 10,2% do 2030 

5,9% voznega parka do 2020 in 29,2% do 2030 

4% voznega parka do 2020 in 12,6% do 2030 

1% voznega parka do 2020 in 5,1% do 2030 

0,7% voznega parka do 2020 in 0,9% do 2030 

0,7% voznega parka do 2020 in 0,9% do 2030 

 

3000 javnih polnilnih mest za el. vozila do 2020 

20 polnilnih mest za vodik do 2020 

ustrezna pokritost 

ustrezna pokritost 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 in 0,66 PJ do leta 

2030 

10% delež v javnem prometu, 35% delež 

pogonskih goriv v kmetijstvu  

skladno z zahtevami za minimalno energetsko in 

emisijsko učinkovitost vozil in pnevmatik v EU 

1,3% voznega parka do 2020 in 5,9% do 2030 

5,8% voznega parka do 2020 in 29,9% do 2030 

1,3% voznega parka do 2020 in 5,9% do 2030 

0,4% voznega parka do 2020 in 3,3% do 2030 

0,6% voznega parka do 2020 in 0,8% do 2030 

0,6% voznega parka do 2020 in 0,8% do 2030 

 

2000 javnih polnilnih mest za el. vozila do 2020 

12 polnilnih mest za vodik do 2020 

ustrezna pokritost 

ustrezna pokritost 

dodatnih 6,84 PJ do leta 2020 

 

10% delež v javnem prometu, 

35% delež pogonskih goriv v 

kmetijstvu  

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

3. PODPROGRAM - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE  
      

DA 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

Mikro, male in srednje elektrarne: 

• vetrne elektrarne (119 MW do 2020 in 295 MW do 2030) 

• male hidroelektrarne (43 MW do 2020 in 18 MW do 2030) 

• sončne elektrarne (336 MW do 2020 in 567 MW do 2030) 

• geotermalne elektrarne (25 MW do 2030) 

• SPTE na lesno biomaso (14 MW do 2020 in 20 MW do 2030)  

• odlagališčni plin 

• drugi bioplini in ČN (32 MW do 2020 in 1 MW do 2030) 

Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE: 

• geotermalni ogrevalni sistemi: 10 sistemov do 2020 in 20 sistemov do 

2030 

• sončni kolektorji:  

• kotli na lesno biomaso (LBM ) v gospodinjstvih:  

• kotli na LBM v javnem sektorju in storitvenih dejavnostih:  

• kotli na LBM v industriji (220 kW):  

• kotli na LBM v industriji ( 2.000 kW):  

• sistemi DOLB (> 1MW):  

• lokalni sistemi DOLB (< 1MW):  

• toplotne črpalke:  

Nadaljnje spodbujanje širokega nabora tehnologij za izkoriščanje OVE za toplotne 

namene do leta 2030 

 

119 MW do 2020 in 295 MW do leta 2030 

43 MW do 2020 in  18 MW do leta 2030 

336 MW do 2020 in  567 MW do leta 2030 

0 MW do 2020 in 25 MW do leta 2030 

14 MW do 2020 in 20 MW do leta 2030 

 

32 MW do 2020 in  1 MW do leta 2030 

 

10 sistemov do 2020 in 20 sistemov do 2030 

 

669.000 m2 do 2020 in 1.557.000 m2 do 2030 

78.000 enot do 2020 in 122.000 enot do 2030 

8.000 enot do 2020 in 16.000 enot do 2030 

200 enot do 2020 in 280 enot do 2030 

50 enot do 2020 in 70 enot do 2030 

55 sistemov do 2020 in 67 sistemov do 2030 

370 sistemov do 2020 in 417 sistemov do 2030 

52.000 enot do 2020 in 107.000 do 2030 

 

 

 

103 MW do 2020 in 130 MW do leta 2030 

22 MW do 2020 in  16 MW do leta 2030 

126 MW do 2020 in  96 MW do leta 2030 

0 MW do 2020 in  10 MW do leta 2030 

8 MW do 2020 in  9 MW do leta 2030 

 

32 MW do 2020 in  1 MW do leta 2030 

 

10 sistemov do 2020 in 20 sistemov do 2030 

 

545.000 m2 do 2020 in 1.225.000 m2 do 2030 

79.000 enot do 2020 in 123.000 enot do 2030 

8.000 enot do 2020 in 15.000 enot do 2030 

100 enot do 2020 in 140 enot do 2030 

26 enot do 2020 in 35 enot do 2030 

42 sistemov do 2020 in 50 sistemov do 2030 

280 sistemov do 2020 in 312 sistemov do 2030 

53.000 enot do 2020 in 108.000 do 2030 

 

103 MW do 2020 

22 MW do 2020 

126 MW do 2020 

0 MW do 2020 

8 MW do 2020  

 

32 MW do 2020  

 

10 sistemov do 2020 

 

545.000 m2 do 2020 

79.000 enot do 2020 

8.000 enot do 2020 

100 enot do 2020 

26 enot do 2020 

42 sistemov do 2020 

280 sistemov do 2020  

53.000 enot do 2020 

4. PODPROGRAM - LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO       
DA 

Ukrepi v sistemih daljinskega ogrevanja: 

• priključevanje odjemalcev; 

• širitev omrežij daljinskega ogrevanja; 

• učinkovita raba energije v sistemih daljinskega ogrevanja in hlajenja; 

• izgradnja sistemov DO:  

o mali sistemi daljinskega ogrevanja s povprečno toplotno 

 

povečanje deleža v oskrbi s toploto za 33,8% do 

leta 2020 in za 19,7% do leta 2030 

 

 

povečanje proizvodnje toplote v sistemih DO za 

 

povečanje deleža v oskrbi s toploto za 26,5% do 

leta 2020 in za 14,3% do leta 2030 

 

 

Povečanje proizvodnje toplote v sistemih DO za 

 

- 

- 

- 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

močjo za proizvodnjo 500 kW,  

o večji sistemi  povprečne velikosti 4 MWt   

• izgradnja sistemov daljinskega hlajenja; 

• izkoriščanje odpadkov v energetske namene (ukrepi so vključeni v 

operativne programe ravnanja z odpadki) 

 

15,4% do leta 2020 in za 8,2% do leta 2030 v 

obstoječih in novih sistemih DO 

najmanj 60 MW sistemov DH do leta 2030 

7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

10,2% do leta 2020 in za 4,1% do leta 2030 v 

obstoječih in novih sistemih DO 

najmanj 60 MW sistemov DH do leta 2030 

7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

- 

 

- 

7 MWe (1,5 PJ goriva/leto) 

5. PODPROGRAM - SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

      
NE 

Soproizvodnja toplote in električne energije (nadomeščanje oz. modernizacija starih 

objektov, sistemov za oskrbo s toploto in novi sistemi): 

• SPTE na ZP v industriji  

• SPTE na ZP v sistemih daljinskega ogrevanja 

• SPTE na ZP v storitvenih dejavnostih 

• SPTE na ZP v gospodinjstvih 

Gre za različne tehnologije SPTE z visokim izkoristkom na ZP. 

 

SPTE na OVE so navedene v podprogramu: obnovljivi viri energije. 

 

 

165 MW do 2020 in 95  MW do 2030 

19 MW do 2020 in  6 MW do 2030 

28 MW do 2020 in 27 MW do 2030 

11 MW do 2020 in 27 MW do 2030 

 

 

 

 

93 MW do 2020 in 50  MW do 2030 

14 MW do 2020 in 6 MW do 2030 

20 MW do 2020 in 17 MW do 2030 

14 MW do 2020 in  6 MW do 2030 

 

 

 

- 

- 

 

- 

 

- 

6. PODPROGRAM - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE 
      

Da 

Ukrepi na področju proizvodnje električne energije 

• podaljšanje življenjske dobe NEK, obratovanje do l. 2043 

• TEŠ6, 549 MW, l. 2014 

• TET: nadaljnje izkoriščanje lokacije v energetske namene:  

o (opcija 290 MW, plinsko parna elektrarna, l. 2015,  

o opcija 130-190 MW terciarne rezerve idr.) 

• TE-TOL, do 134 MW l. 2015 in do 134 MW do l. 2020 

• TEB, zamenjava obstoječih enot (npr. 153 MW, plinska turbina, 2015) 

• prenova HE: Zlatoličje, dodatnih 24 MW, 2013  

• prenova HE: Formin, dodatnih 12 MW, 2013 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

549 MW 

da 

ne 

da 

da 

da 

da 

da 

 

- 

- 

- 

 

 

- 

- 

da 

da 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

• dokončanje verige HE na spodnji Savi: HE Krško, 39 MW l. 2013, HE 

Brežice, 41 MW l. 2015 in HE Mokrice 30 MW l. 2018 

• ČE Kozjak 400 MW, l. 2018 

• veriga HE na Srednji Savi:  

o 78 MW do leta 2020  (HE Suhadol, HE Trbovlje) 

o 162 MW do leta 2030 (HE Renke, HE Ponoviče, HE 

Kresnice, HE Jevnica)  

• prenova HE Moste leta 2022, variante, dodatnih 34 MW 

• druge HE do 2030, 246 MW 

o območje potencialne energ. izrabe Mure - mejni odsek z 

Avstrijo do AC mostu pri Vučji vasi na notranji Muri 

(skupne moči od 1,5 MW do 55  MW glede na okoljsko 

sprejemljivost)  

o območje potencialne energ. izrabe sr. Save, II. faza glede na 

okoljsko sprejemljivost na odseku od Medvod do Jevnice 

o druge neopredeljene lokacije od 2020 do leta 2030 

• novi viri terciarne rezerve (obstoječe energetske in industrijske lokacije), 

170 MW do leta 2020;  

• ČHE, druge enote 200 MW, od 2020 do 2030 

• JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 

 

• HE prenove: dodatnih 48 MW, od 2020 do 2030 

• PPE, dve plinsko parni elektrarni, 2 x 396 MW, od 2020 do 2030 

(obstoječe industrijske in energetske lokacije) 

• Izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom  

 

(obstoječe energetske in industrijske lokacije) 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

 

da 

 

 

ne 

 

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

837 TJ l. 2030 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

 

da 

 

 

1100 MW 

l.2022  

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

837 TJ l. 2030 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

 

da 

 

 

ne 

 

 

2 x 396 MW  

 

1635 TJ l.2020 

837 TJ l. 2030 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

 

da 

 

 

ne 

 

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

837 TJ l. 2030 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

 

da 

 

 

1100 MW 

l.2022 

 

ne 

 

1635 TJ l.2020 

837 TJ l. 2030 

da 

 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

da 

 

 

da 

 

 

ne 

 

 

2 x 396 MW  

 

1635 TJ l.2020 

837 TJ l. 2030 

da 

 

- 

 

da 

- 

 

 

- 

 

 

 

 

- 

 

- 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

1635 TJ/leto leta 2020 

7. PODPROGRAM - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE 
      

ne 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

• DV 2x400 kV Beričevo – Krško, do leta 2015; 

• DV 2x400 kV Podlog – Šoštanj (prehod iz 220 kV na 400 kV, 

vključitev TEŠ6), do leta 2014; 

• DV 2x400 kV Cirkovce – Pince (povezava z Madžarsko), do leta 2016; 

• DV 2x400 kV Okroglo – Videm (Udine., povezava z Italijo), do l. 2018; 

• vključitev ČHE na Dravi in daljnovodna povezava do RTP Maribor do 

leta 2018; 

• DV 2x400 kV Divača – Beričevo – Podlog – Cirkovce (prehod iz 220 

kV na 400 kV in RTP Kleče in RTP Kleče), leta 2020; 

• RTP in stikališča:  

o RTP 400/220/110 kV Divača, prečni TR, leta 2012; 

o RTP 400/110 kV Krško drugi TR, DV polja, leta 2012; 

o RTP 400kV TEŠ6, leta 2014; 

o NEK 400 kV stikališče, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Cirkovce, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Beričevo, 300 MVA, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Podlog, 300 MVA, leta 2016; 

o RTP 400/110 kV Divača, drugi TR 300 MVA, leta 2016; 

o RTP ČHE Kozjak, leta 2018; 

o RTP 400/110 kV Okroglo, prečni TR, leta 2020; 

o RTP 400/110 kV Avče, leta 2020; 

• vodi: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 110 kV, KBV 2x110 kV, 

[vzankanje] - novogradnje in rekonstrukcije, skladno z razvojnimi načrti 

podjetij; 

• RTP 110/20 kV, RTP 110 kV – vrsta lokacij skladno z razvojnimi 

načrti podjetij 

da  

da 

 

da 

da 

da 

 

da 

 

 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

 

da 

- 

- 

 

- 

- 

- 

- 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

- 

 

8. PODPROGRAM – OMREŽJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

      
ne 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

• visokonapetostno 110 kV omrežje: DV 110 kV, DV 2x110 kV, KBV 

110 kV, KBV 2x110 kV - novogradnje in rekonstrukcije,  skladno z 

razvojnimi načrti podjetij 

• razdelilne transformatorske postaje 110 kV/SN 

• ostala vlaganja v rekonstrukcijo 110 kV omrežja in povečanje 

zmogljivosti ter obnove RTP 110 kV/SN do l. 2020:  

o 7.000 km novih SN vodov 

o 5.600 km rekonstrukcije SN vodov 

o 40 novih razdelilnih SN postaj 

o 35 rekonstrukcij razdelilnih SN postaj 

o 5.300 novih TP SN/0,4 kV 

o 2.200 rekonstrukcij TP SN/0,4 kV 

o 3.700 km novih NN vodov 

o 8.300 km rekonstrukcij NN vodov 

• prehod na aktivna omrežja in vodenje omrežij: 

o avtomatizacija in vodenje SN omrežja 

o obratovanje SN omrežja – ozemljevanje nevtralne točke 

o pospešeno uvajanje aktivnih omrežij, pametnih merilnih in 

obračunskih naprav pri odjemalcih električne energije in 

razpršenih proizvajalcih  

o distribucijski centri vodenja in klicni centri 

o TK infrastruktura 

o sistemi merjenja električne energije 

o informacijska podpora  

Da 

 

 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

 

 

da 

da 

da 

da 

 

- 

 

 

- 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

 

 

9. PODPROGRAM – OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 
      

ne 

Izgradnja kompresorskih postaj: 

• KP Kidričevo 1. faza (50 bar, 3. enota), 2016* 

 

da 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

• KP Kidričevo 2. faza (70 bar) 2016* 

• KP na M2/1 (70 bar) do 2020* 

• KP Rogatec do 2020* 

Izgradnja prenosnih plinovodov do leta 2020: 

• M1/1 Ceršak - Kidričevo, 2011 

• M2/1 Rogaška Slatina – Trojane, 2013 

• M2/1 Trojane – Vodice, 2013 

• M5 in R51 Vodice – Jarše – TE-TOL, 2014 

• M3/1 Kalce – Ajdovščina, do 2020* 

• M3/1 Ajdovščina – Miren, do 2020* 

• M3/1 Kalce – Vodice, do 2020* 

• M6 Ajdovščina – Lucija, do 2020* 

• M8 Kalce – Jelšane, do 2020* 

• M9a Kidričevo – Lendava, do 2020* 

• M9b Kidirčevo – Vodice, do 2020 

• M10 Vodice – Žirovnica – Rateče, do 2020* 

• Interkonektor SLO – Madžarska: Pince – Kidričevo, do 2020 

Identifikacija lokacije za skladiščenje ZP (raziskave) 

Distribucija ZP: 

• nova distribucijska omrežja 

• razširitev obstoječih omrežij 

da 

da 

da 

 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

da 

 

da 

da 

 

 

 

 

 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

- 

 

- 

- 

10. PODPROGRAM - TEKOČA GORIVA 
      

ne 

• nove skladiščne zmogljivosti za zagotavljanje obveznih zalog v RS 

(obstoječe industrijske lokacije); 

• razvoj proizvodnje biogoriv v Sloveniji; 

• raziskave za evidentiranje eventualnih nahajališč okljikovodikov v 

da  

 

da 

da 

da  

 

da 

da 

- 

- 

- 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF AN OVE  

Republiki Sloveniji 

• [vključitev v projekt PEOP (Pan European Oil Pipeline)]; 

 

 

 

 

 

 

 

- 

 

11. PODPROGRAM – JEDRSKA ENERGIJA       ne 

• Izgradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško 

(skladno z Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 114 z dne 31.12.2009)  

Opomba: Podaljšanje življenjske dobe obstoječe NEK in izgradnja JEK2 sta 

v podprogramu Proizvodnja. električne energije. 

da  

 

 

 

da  da  da  

 

 

da  

 

 

da  

 

- 

 

12. PODPROGRAM – PREMOGOVNIŠTVO       ne 

• postopno zmanjšanje proizvodnje PV od leta 2021 s 4 milijone ton na 

leto do 2 milijona ton na leto do leta 2040 in ohranjanje na tej ravni do 

konca eksploatacije velenjskega odkopnega polja, predvidoma do leta 

2054 

• zapiranje Rudnika Trbovlje - Hrastnik (RTH) do leta 2015 (ZPZRTH); 

• raziskave za potrditev zalog premoga v nahajališčih v Prekmurju in 

preostalih zalog v Rudniku Trbovlje – Hrastnik v smislu evidentiranja 

naravnih bogastev; 

• razvojno raziskovalni projekti na področju tehnologij skladiščenja 

ogljika in tehnologij podzemnega uplinjanja premoga. 
 

eksploatacija do leta 2054 

 

 

 

da 

da 
 
 
 
 
da 

- 

 

 

 

- 

- 

 

 

- 

 

 
 
Legenda: 
OSN_INT; intenzivni osnovni scenarij 
JE_INT; intenzivni jedrski scenarij 
PLIN_INT; intenzivni plinski scenarij 
OSN_REF; referenčni osnovni scenarij 
JE_REF; referenčni jedrski scenarij 
PLIN_REF; referenčni plinski scenarij 
AN OVE; Akcijski načrt za obnovljive vire energije (DA – AN OVE obravnava podprogram, NE – AN OVE ne obravnava podprograma) 
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Tabela 43: Opis dodatnih scenarijev 

Ukrepi in skupine ukrepov NEP DOD_JE  DOD_PLIN 

1. PODPROGRAM - UČINKOVITA RABA ENERGIJA  

2. PODPROGRAM - RABA ENERGIJE V PROMETU 

3. PODPROGRAM - OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE 

4. PODPROGRAM - LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 

5. PODPROGRAM - SOPROIZVODNJA TOPLOTE IN ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

 

Isti ukrepi kot v scenarijih: OSN_INT, JE_INT, PLIN_INT 

6. PODPROGRAM - PROIZVODNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE DOD_JE DOD_PLIN 

Ukrepi na področju proizvodnje električne energije 

• TEŠ6, 549 MW, l. 2014 

• prenova in okoljska sanacija TEŠ4 in TEŠ5, obratovanje do leta 2027 

• JEK2, 1000 ali 1600 MW, od 2020 do 2030 

• plinsko parna elektrarna (PPE), l. 2016 

• plinsko parna elektrarna (PPE), l. 2022 

• izkoriščanje LBM v velikih enotah SPTE z visokim izkoristkom – 

sosežig (obstoječe energetske in industrijske lokacije) 

• viri terciarne rezerve 

Ostali ukrepi (NEK, HE, TE TOL, TET, TEB, ČHE ) isti kot v drugih scenarijih  

 

ne 

da 

da 

396 MW 

 

761 TJ l.2020,, 0 TJ l. 2030 

 

Da 

 

ne 

da 

ne 

369 MW 

369 MW 

761 TJ l.2020,, 0 TJ l. 2030 

 

da 

7. PODPROGRAM - PRENOS ELEKTRIČNE ENERGIJE Ukrepi v okviru kot v vseh drugih scenarijih  

8. PODPROGRAM – OMREŽJE ZA DISTRIBUCIJO ELEKTRIČNE 

ENERGIJE 

Ukrepi kot v vseh drugih scenarijih 

9. PODPROGRAM – OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM Ukrepi v okviru kot v vseh drugih scenarijih  

10. PODPROGRAM - TEKOČA GORIVA Ukrepi kot v vseh drugih scenarijih 

11. PODPROGRAM – JEDRSKA ENERGIJA DOD_JE DOD_PLIN 

• Izgradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina v občini Krško 

(skladno z Uredbo o DPN (Uradni list RS, št. 114 z dne 31.12.2009)  

Opomba: Podaljšanje življenjske dobe obstoječe NEK in izgradnja JEK2 sta v 

Da 

 

 

da 
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Ukrepi in skupine ukrepov NEP DOD_JE  DOD_PLIN 

podprogramu Proizvodnja. električne energije.  

12. PODPROGRAM – PREMOGOVNIŠTVO DOD_JE DOD_PLIN 

• postopno zmanjšanje proizvodnje PV in prenehanje izkoriščanja leta 

2027 

Ostali ukrepi isti kot v drugih scenarijih 

Eksploatacija do leta 2027 

 

 
 
Legenda: 
DOD_JE: dodatni plinski scenarij 
DOD_PLIN: dodatni jedrski scenarij 
INT_OSN; intenzivni osnovni scenarij 
JE_INT; intenzivni jedrski scenarij 
PLIN_INT; intenzivni plinski scenarij 
OSN_REF; referenčni osnovni scenarij 
JE_REF; referenčni jedrski scenarij 
PLIN_REF; referenčni plinski scenarij 
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Tabela 44: Vrednotenje scenarija OSN_INT glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: INT_OSN narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -62

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -49

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 2 -4 0 0 0 -3 3 -9 0 0 0 -19

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 0 0 0 -2 3 -6 -1 1 -1 -20

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -13

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -33

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -3 1 -3 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -1 1 -1 2

SKUPAJ -7 SKUPAJ -17 SKUPAJ -30 SKUPAJ -34 SKUPAJ -2 SKUPAJ -50 SKUPAJ -4 SCENARIJ SKUPAJ -144

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 45: Vrednotenje scenarija JE_INT glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: INT_JE narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -62

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -49

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 2 -4 0 0 0 -3 3 -9 0 0 0 -19

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 0 0 0 -2 3 -6 -1 1 -1 -20

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -13

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -38

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -3 1 -3 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 -1 2 -2 -1 1 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 1 -1 -7

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -1 1 -1 2

SKUPAJ -7 SKUPAJ -17 SKUPAJ -32 SKUPAJ -35 SKUPAJ -2 SKUPAJ -51 SKUPAJ -5 SCENARIJ SKUPAJ -149

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 46: Vrednotenje scenarija PLIN_INT glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: INT_PLIN narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -62

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -49

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 2 -4 0 0 0 -3 3 -9 0 0 0 -19

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 0 0 0 -2 3 -6 -1 1 -1 -20

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -13

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -34

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -3 1 -3 -1 1 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -1 1 -1 2

SKUPAJ -7 SKUPAJ -17 SKUPAJ -31 SKUPAJ -34 SKUPAJ -2 SKUPAJ -50 SKUPAJ -4 SCENARIJ SKUPAJ -145

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 47: Vrednotenje scenarija OSN_REF glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: REF_OSN narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -45

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -35

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 2 -4 0 0 0 -3 2 -6 0 0 0 -14

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 2 -4 -2 2 -4 -1 1 -1 0 0 0 -2 2 -4 -1 1 -1 -14

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 -6

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -10

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 -6

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -32

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -3 1 -3 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -1

SKUPAJ -6 SKUPAJ -15 SKUPAJ -26 SKUPAJ -32 SKUPAJ -2 SKUPAJ -44 SKUPAJ -4 SCENARIJ SKUPAJ -129

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 48: Vrednotenje scenarija JE_REF glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: REF_JE narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -45

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -35

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 2 -4 0 0 0 -3 2 -6 0 0 0 -14

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 2 -4 -2 2 -4 -1 1 -1 0 0 0 -2 2 -4 -1 1 -1 -14

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 -6

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -10

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 -6

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -37

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -3 1 -3 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 -2 1 -2 -1 1 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 1 -1 -7

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -1

SKUPAJ -6 SKUPAJ -15 SKUPAJ -28 SKUPAJ -33 SKUPAJ -2 SKUPAJ -45 SKUPAJ -5 SCENARIJ SKUPAJ -134

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 49: Vrednotenje scenarija PLIN_REF glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: REF_PLIN narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -45

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -35

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 2 -4 0 0 0 -3 2 -6 0 0 0 -14

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 2 -4 -2 2 -4 -1 1 -1 0 0 0 -2 2 -4 -1 1 -1 -14

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 -6

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -10

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -2 2 -4 0 0 0 -6

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -33

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -3 1 -3 -1 1 -1 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -1

SKUPAJ -6 SKUPAJ -15 SKUPAJ -27 SKUPAJ -32 SKUPAJ -2 SKUPAJ -44 SKUPAJ -4 SCENARIJ SKUPAJ -130

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 50: Vrednotenje scenarija DOD_PLIN glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: DOD_PLIN narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -62

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -49

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 2 -4 0 0 0 -3 3 -9 0 0 0 -19

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 0 0 0 -2 3 -6 -1 1 -1 -20

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -13

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -36

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -2 1 -2 -1 1 -1 -1 1 -1 -1 1 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 1 -1 -7

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -1 1 -1 2

SKUPAJ -6 SKUPAJ -17 SKUPAJ -31 SKUPAJ -35 SKUPAJ -2 SKUPAJ -51 SKUPAJ -5 SCENARIJ SKUPAJ -147

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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Tabela 51: Vrednotenje scenarija DOD_JE glede na razvrstitev vplivov po njihovem pomenu 

 
SCENARIJ: DOD_JE narava 

PODPROGRAM značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj značaj obseg skupaj OCENA PODPROGRAMOV

OCENA SKUPINE UKREPOV

OCENA UKREPOV

1. UČINKOVITA RABA ENERGIJA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

2. RABA ENERGIJE V PROMETU 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3. OBNOVLJIVI VIRI ENERGIJE -62

3.1 Mikro, male in srednje elektrarne -49

3.1.1  vetrne elektrarne 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 2 -4 0 0 0 -3 3 -9 0 0 0 -19

3.1.2 male hidroelektrarne 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 0 0 0 -2 3 -6 -1 1 -1 -20

3.1.3 sončne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.1.4 geotermalne elektrarne 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.1.5 SPTE na lesno biomaso -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.1.6  odlagališčni plin, drugi bioplini in ČN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3.2 Sistemi za ogrevanje, ki izkoriščajo OVE -13

3.2.1 geotermalni ogrevalni sistemi 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 1 -1 -2

3.2.2 sončni kolektorji 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 3 -3 0 0 0 -2 3 -6 0 0 0 -9

3.2.3 ogrevalni sistemi na lesno biomaso (LBM ) -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

3.2.4 toplotne črpalke 0 0 0 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1

4. LOKALNA OSKRBA Z ENERGIJO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

5. SPTE NA ZEMELJSKI PLIN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

6. PROIZVODNJA EL. ENERGIJE -37

6.1 proizvodnja el. energije na fosilna goriva -2 1 -2 -1 1 -1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3

6.2 proizvodnja el. energije v HE 0 0 0 -3 2 -6 -3 2 -6 -3 2 -6 0 0 0 -3 2 -6 -1 1 -1 -25

6.3 LBM v velikih enotah SPTE z visokim izk. -2 1 -2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2

6.4 proizvodnja el. energije iz jedrske energije 0 0 0 -2 1 -2 -1 2 -2 -1 1 -1 0 0 0 -1 1 -1 -1 1 -1 -7

7. PRENOS EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 3 -6 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -22

8. DISTRIBUCIJA EL. ENERGIJE 0 0 0 0 0 0 -2 2 -4 -2 3 -6 -1 1 -1 -3 3 -9 0 0 0 -20

9. OSKRBA Z ZEMELJSKIM PLINOM 0 0 0 0 0 0 -1 2 -2 -1 2 -2 0 0 0 -1 2 -2 0 0 0 -6

10. TEKOČA GORIVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 -1 1 -1 2

SKUPAJ -6 SKUPAJ -17 SKUPAJ -32 SKUPAJ -35 SKUPAJ -2 SKUPAJ -51 SKUPAJ -5 SCENARIJ SKUPAJ -148

zdravje krajina materialne dobrinenaravni viri voda kulturna dediščina
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11.2.1 Medsebojna primerjava scenarijev NEP 

Končne ocene vrednotenja vplivov na okolje za posamezne scenarije NEP so glede na posamezni 
vidik vpliva na okolje prikazane v spodnjih tabelah, izražene pa so v enotah parametra, ki opisuje vpliv 
na okolje, ter v normirani obliki v odstotkih glede na največjo vrednost vpliva izmed vseh 
obravnavanih scenarijev. 
 
Zaradi medsebojne primerljivosti ocenjevanja posameznih vrst vplivov so pri vplivih na zrak ter na 
podnebne dejavnike upoštevane samo emisije v zrak in emisije TGP, ki nastajajo zaradi izvajanja 4., 5. 
in 6. podprograma ukrepov NEP (lokalna oskrba z energijo, soproizvodnja toplote in električne 
energije in proizvodnja električne energije). Pri ocenjevanju vplivov na podnebne dejavnike je 
upoštevana emisija TGP v celotni življenjski dobi naprav za proizvodnjo toplote in električne energije. 
 
Tabela 52: Ocenjene vrednosti vplivov glede na pomen vpliva in mejne zunanje stroške 

vrsta vpliva vrednosti po razvrstitvi glede na pomen vpliva in mejne zunanje stroške

enota OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF DOD_PLINDOD_JE

naravni viri-gozd, tla št. točk 7,00 7,00 7,00 6,00 6,00 6,00 6,00 6,00

naravni viri-odpadki mio EUR 764,31 764,31 764,31 764,32 764,32 764,32 555,78 555,78

zrak mio EUR 6.290,74 6.409,78 6.490,82 6.068,12 6.187,17 6.268,21 5.850,81 5.842,47

voda št. točk 17,00 17,00 17,00 15,00 15,00 15,00 17,00 17,00

narava št. točk 30,00 32,00 31,00 26,00 28,00 27,00 31,00 32,00

kulturna dediščina št. točk 34,00 35,00 34,00 32,00 33,00 32,00 35,00 35,00

podnebni dejavniki mio EUR 3.183,28 3.214,60 3.449,83 3.121,37 3.186,97 3.422,20 3.132,58 3.012,55

zdravje št. točk 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00

krajina št. točk 50,00 51,00 50,00 44,00 45,00 44,00 51,00 51,00

materialne dobrine št. točk 4,00 5,00 4,00 4,00 5,00 4,00 5,00 5,00  
 
Tabela 53: Normirane ocenjene vrednosti vplivov, izražene v % glede na največjo oceno vpliva 

vrsta vpliva normirane vrednosti vrednotenja (v % največje vrednosti)

enota OSN_INT JE_INT PLIN_INT OSN_REF JE_REF PLIN_REF DOD_PLINDOD_JE

naravni viri-gozd, tla % 100,00 100,00 100,00 85,71 85,71 85,71 85,71 85,71

naravni viri-odpadki % 83,58 83,58 83,58 83,58 83,58 83,58 60,78 60,78

zrak % 96,92 98,75 100,00 93,49 95,32 96,57 90,14 90,01

voda % 100,00 100,00 100,00 88,24 88,24 88,24 100,00 100,00

narava % 93,75 100,00 96,88 81,25 87,50 84,38 96,88 100,00

kulturna dediščina % 94,44 97,22 94,44 88,89 91,67 88,89 97,22 97,22

podnebni dejavniki % 92,27 93,18 100,00 90,48 92,38 99,20 90,80 87,32

zdravje % 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

krajina % 98,04 100,00 98,04 86,27 88,24 86,27 100,00 100,00

materialne dobrine % 80,00 100,00 80,00 80,00 100,00 80,00 100,00 100,00  
 
Primerjava scenarijev intenzivnega izvajanja ukrepov URE in OVE (oznaka scenarija »_INT« ter 
scenarija DOD_PLIN in DOD_JE) s scenariji zmernega izvajanja teh ukrepov (oznaka scenarija 
»_REF«) kaže, da imajo vsi intenzivni scenariji večji vpliv na naravne vire (gozd, tla), zrak, vode, 
naravo, kulturno dediščino in krajino od vplivov referenčnih scenarijev. 
 
Vplivi na podnebne dejavnike scenarijev intenzivnega izvajanja ukrepov URE in OVE so praviloma 
nekoliko večji od vplivov ustreznih referenčnih scenarijev, scenarija DOD_PLIN in predvsem 
DOD_JE pa izkazujeta najmanjši vpliv na podnebne dejavnike. 
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Slika 32: Ocene vplivov intenzivnih scenarijev NEP 

 

 
 
Slika 33: Ocene vplivov referenčnih scenarijev NEP 

 
Primerjava scenarijev glede na vrsto razvoja proizvodnje električne energije (oznake »OSN_«, »JE_« in  
»PLIN_«) pokaže, da se ti scenariji medsebojno razlikujejo predvsem glede na vplive na zrak in 
podnebne dejavnike, pri čemer osnovni scenarij izkazuje najmanjši vpliv na ta dva vidika vplivov na 
okolje, scenarij jedrske energije pa se glede teh dveh vidikov vplivov v obdobju 2010-2030 le malo 
razlikuje od osnovnega (nova elektrarna na jedrsko energijo začne obratovati proti koncu obdobja, za 
katerega so izdelane ocene vplivov na okolje), scenarij proizvodnje električne energije v PPE (oznaka 
scenarija »PLIN_«) pa ima največji vpliv na zrak in podnebne dejavnike. 
 
Razlika med scenarijem intenzivnega izvajanja ukrepov URE in OVE ter referenčnim scenarijem je 
najbolj razvidna pri primerjavi scenarijev z oznako OSN_INT in OSN_REF. Iz diagrama na spodnji 
sliki je opazen večji vpliv scenarija OSN_INT na naravne vire (gozd, tla), zrak, vode, kulturno 
dediščino in krajino. Intenzivno izvajanje ukrepov URE in OVE pa zaradi večje rabe plina v 
soproizvodnji toplote in električne energije tudi ne zmanjša vpliva na podnebne dejavnike.  
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Pri primerjavi scenarijev z oznako OSN_INT in OSN_REF je treba poudariti dejstvo, da v scenariju 
INT_OSN nastane v obdobju 2020-2030 nezanemerljiv presežek proizvedene električne energije nad 
porabo električne energije v Sloveniji. Če bi ta presežek proizvedene električne energije nadomestil 
proizvodnjo električne energije iz najbolj obremenjujoče proizvodnje električne energije iz trdnih 
fosilnih goriv, se bi v scenariju OSN_INT bistveno zmanjšal pritisk na podnebne dejavnike in zrak, 
tako da bi bil v tem primeru glede vplivov na okolje scenarij OSN_INT bolj sprejemljiv kot scenarij 
OSN_REF.  
 

 
 Slika 34: Primerjava vplivov osnovnega intenzivnega in referenčnega scenarija 
 

Glede vplivov na podnebne dejavnike sta najbolj sprejemljiva scenarija DOD_PLIN in zlasti 
DOD_JE. Pri obeh scenarijih se predvideva intenzivno izvajanje ukrepov URE in OVE, proizvodnja 
električne energije pa temelji na rabi zemeljskega plina oziroma jedrskega goriva. Glede na enake 
učinke ukrepov URE in OVE in tudi glede na dolgoročno trajnostno naravnanost ukrepov iz teh 
dveh scenarijev je iz primerjalnega diagrama vplivov na spodnji sliki razvidno, da je najprimernejši 
scenarij NEP scenarij DOD_JE .  
 
Kljub vrednotenju vplivov na okolje se poraja dvom v predlog scenarija DOD_JE, ki izhaja iz 
nelagodja povezanega s tveganji v zvezi z jedrsko varnostjo JE in z izvedbo dolgoročnega skladiščenja 
ali odstranjevanja visoko radioaktivnih odpadkov. Tveganja v zvezi z jedrsko varnostjo in v zvezi z 
izvedbo trajnostnega ravnanja z visoko radioaktivnimi odpadki niso vključena v vrednotenje vplivov 
ukrepov NEP na okolje. Nikakršnega dvoma pa ni, da je dokončna odločitev o podaljšanju 
obratovanja obstoječe NEK in odločitev o izgradnji nove JE prepuščena - ob upoštevanju zaostrenih 
standardov na področju jedrske varnosti - postopku sprejema varnostnega poročila in izdaje 
ustreznega obratovalnega dovoljenja v skladu z zakonom o jedrski varnosti, ter da bi morala biti 
sočasno z uresničitvijo dodatne proizvodnje električne energije iz jedrskega goriva nedvoumno rešena 
tudi problematika v zvezi z ravnanjem z visoko radioaktivnimi odpadki. 
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Slika 35: Primerjava vplivov scenarijev DOD_PLIN in DOD_JE 

 

11.2.2 Razvrstitev scenarijev NEP glede na vplive na okolje 

Glede vplivov na okolje v obdobju 2010-2030 in glede na dolgoročne posledice zaradi izvajanja 
ukrepov scenarijev NEP je za okolje najbolj sprejemljiv scenarij DOD_JE, sledita pa mu scenarija 
DOD_PLIN in OSN_REF. 
 
Glede vplivov na okolje je scenarij OSN_INT manj sprejemljiv kot scenarij OSN_REF razen, če se 
zmanjša proizvodnja električne energije iz fosilnih trdnih goriv v primeru presežka proizvedene 
električne energije nad njeno porabo v Sloveniji kot posledice izvajanja ukrepov učinkovite rabe 
energije ali nove proizvodnje električne energije iz obnovljivih virov energije ali proizvodnje električne 
energije iz novih naprav SPTE na ZP. Če se presežek proizvedene električne energije nad njeno 
porabo v Sloveniji porabi za nadomeščanje proizvodnje električne energije iz fosilnih trdnih goriv, je 
scenarij OSN_INT glede vplivov na okolje tretji najbolj sprejemljiv scenarij NEP. 
 
Za okolje sta sprejemljiva tudi scenarija JE_REF in JE_INT. Scenarija z oznako »JE_« imata v 
primerjavi s scenarijem OSN_REF oziroma OSN_INT večji vpliv na zrak zaradi emisije 
ionizirajočega sevanja, ki povzroča izpostavljenost ionizirajočemu sevanju prebivalstva v celotni 
življenjski dobi JE, vključno z življenjsko dobo jedrskega goriva. Vendar ob predpostavki, da se bo 
dolgoročno zagotovila predelava izrabljenega jedrskega goriva in skladiščenje ostankov te predelave 
ter skladiščenje drugih radioaktivnih odpadkov, ki nastajajo pri rabi jedrske energije, proizvodnja 
električne energije iz JE v primerjavi s proizvodnjo električne energije na fosilna goriva dolgoročno 
najmanj vpliva na zrak in vode, posredno pa povzroča zaradi manjših potreb po obnovljivih virih 
električne energije (voda, LBM) tudi najmanj dolgoročnih vplivov na naravo in krajino. Čeprav 
Slovenija v obdobju 2010-2030 ne potrebuje električne energije, proizvedene v novi JE, je zaradi 
izogiba pritiskom na okolje po prenehanju obratovanja obstoječe JE primerno, da se z gradnjo nove 
JE v obdobju 2020-2030 začne in s tem zagotovi, da bo začela obratovati do predvidenega prenehanja 
obratovanja obstoječe JE.          
 
Glede vplivov na okolje sta glede na sprejete okoljske cilje sprejemljiva tudi scenarija PLIN_REF in 
PLIN_INT, vendar med vsemi scenariji NEP najbolj obremenjujeta okolje. Scenarija PLIN_REF in 
PLIN_INT povzročata večji vpliv na zrak in podnebne dejavnike, kot jih povzročajo drugi scenariji 
NEP, poleg tega pa zaradi povečanja emisije onesnaževal in emisije TGP v obdobju 2020-2030 nista v 
skladu z EU usmeritvami o nadaljnjem zmanjševanju pritiskov na podnebne in druge dejavnike okolja 
po letu 2020, to je po obdobju, za katerega so EU okoljski cilji že sprejeti. 
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12 Monitoring vplivov in priporočila za nadaljnje izvajanje 
ukrepov 

 
Monitoring vplivov na naravne vire  
 
Spremljanje doseganja okoljskih ciljev oziroma podciljev ukrepov NEP se zagotavlja s spremljanjem 
naslednjih kazalnikov trajnostne rabe naravnih virov: 
 
- letna poraba premoga v energetiki, 
- letna energetska raba gozdne mase in letna raba lesa v lesno predelovalni proizvodnji,   
- letna proizvodnja  biogoriv s predelavo ligno-celuloznih vlaken. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik tako, da se vsake štiri leta preveri stanje kazalnikov glede na 
izvedene ukrepe NEP. 
 
 
Monitoring vplivov na zrak  
 
Spremljanje doseganja okoljskih ciljev oziroma podciljev ukrepov NEP se zagotavlja s spremljanjem 
kazalnikov doseganja nacionalnih zgornjih mej emisij onesnaževal zunanjega zraka (SO2, NOx, VOC, 
NH3 ter PM TSP, PM10 in PM2,5). 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik tako, da se vsake štiri leta preveri stanje kazalnikov glede na 
izvedene ukrepe NEP. 
 
 
Monitoring vplivov na vode  
 
Spremljanje doseganja okoljskih ciljev oziroma podciljev ukrepov NEP se zagotavlja s spremljanjem 
kazalnikov stanja površinske vode (kemijske, ekološke ali količinske značilnosti) na območju vodnih 
teles, kjer se voda rabi za proizvodnjo elektročne energije v hidroelektrarnah ali za hlajenje v 
elektrarnah na fosilno gorivo ali na jedrsko energijo. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik tako, da se vsake štiri leta preveri stanje kazalnikov glede na 
izvedene ukrepe NEP. 
 
 
Monitoring vplivov na naravo  
 
Spremljanje stanja narave in biotske raznovrstnosti se izvaja po treh kazalnikih: 
• Sprememba stanja ohranjenosti vrst in habitatnih tipov iz Poročila po 17. členu Direktive o 

habitatih (92/43/EGS). 
• Sprememba ohranitvenega stanja vrst v SPA območjih in na ozemlju celotne Slovenije iz Poročila 

po 12. členu Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic (79/409/EGS). 
• Obseg in značaj posegov v naravovarstveno pomembna območja: Natura 2000 območja (SCI, 

SPA in SPA dodatki), Ekološko pomembna območja, Zavarovana območja, Naravne vrednote, 
Ramsarska mokrišča,Biosferni rezervati, UNESCOVA  naravna dediščina in IBA območja. 

 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik in sicer je potrebno vsake štiri leta preveriti stanje kazalnikov 
glede na izvedene ukrepe NEP. Stanje vrst in habitatnih tipov se preveri na podlagi poročila po 17. 
členu Direktive o habitatih (92/43/EGS) in poročila 12. členu Direktive o ohranjanju prosto živečih 
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ptic (79/409/EGS). Poročilo po 17. členu Direktive o habitatih izdelajo države članice vsakih šest let, 
poročilo po 12. členu Direktive o ohranjanju prosto živečih ptic pa vsake tri leta. Glede na izvedene 
ukrepe NEP se določi kvalifikacijske in ključne vrste in habitatne tipe na katere izvedeni ukrepi 
bistveno vplivajo ter se glede na podatke iz poročil ugotovi ali je prišlo do sprememb ohranitvenega 
stanja. 
 
Površina naravovarstveno pomembnih območij se preverja glede na Poročilo o stanju okolja v 
Sloveniji, ki ga vsake štiri leta pripravi MOP. Glede na izvedene ukrepe NEP se opredeli 
naravovarstveno pomembna območja na katere izvedeni ukrepi bistveno vplivajo in se ugotovi ali se 
je obseg in značaj teh območij spremenil.  
 
 
Monitoring vplivov na kulturno dediščino 
 
Spremljanje stanja kulturne dediščine se izvaja upoštevajoč kazalnik: 
• ogroženost kulturne dediščine po metodi "English heritage lestvice", ki temelji na oceni stanja in 

uporabe. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik v sodelovanju s pristojno službo varstva kulturne dediščine, lahko 
v okviru siceršnjega spremljanja stanja kulturne dediščine na ravni države. Vsake štiri leta je treba 
preveriti stanje kazalnikov glede na izvedene ukrepe NEP. Spremljanje stanja naj izvajajo usposobljeni 
strokovnjaki s področja varstva kulturne dediščine. Monitoring v povezavi z izvajanjem posameznih 
ukrepov iz NEP se določi v okviru postopka podrobnejšega umeščanja v prostor. 
 
 
Monitoring vplivov na podnebne dejavnike  
 
Spremljanje doseganja okoljskih ciljev oziroma podciljev ukrepov NEP se zagotavlja s spremljanjem 
naslednjih kazalnikov: 
 
- delež končne rabe energije iz obnovljivih virov energije, 
- pozitivni prispevek k zmanjšanju emisije TGP. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik tako, da se vsake štiri leta preveri stanje kazalnikov glede na 
izvedene ukrepe NEP. 
 
 
Monitoring vplivov na zdravje 
 
Spremljanje doseganja okoljskih ciljev oziroma podciljev ukrepov NEP se zagotavlja s spremljanjem 
naslednjih kazalnikov: 
 
- število stavb z varovanimi prostori, ki so čezmerno izpostavljeni elektromagnetnemu sevanju, 
- delež vodov distribucijskega omrežja, ki so na poselitvenih območjih zakopani v tla. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik tako, da se vsake štiri leta preveri stanje kazalnikov glede na 
izvedene ukrepe NEP. 
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Monitoring vplivov na krajino 
 
Spremljanje stanja krajine se izvaja upoštevajoč kazalnika: 
• ohranjenost krajinskih značilnosti, 
• ohranjenost in celovitost krajinskih območij s prepoznavnimi značilnostmi na nacionalni ravni in 

izjemnih krajin. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik v sodelovanju s pristojno službo varstva in razvoja krajine, lahko 
v okviru siceršnjega spremljanja stanja krajine na ravni države. Vsake štiri leta je treba preveriti stanje 
kazalnikov glede na izvedene ukrepe NEP. Spremljanje stanja naj izvajajo usposobljeni strokovnjaki s 
področja varstva krajine. Monitoring v povezavi z izvajanjem posameznih ukrepov iz NEP se določi v 
okviru postopka podrobnejšega umeščanja v prostor. 
 
Monitoring vplivov na materialne dobrine 
 
Spremljanje doseganja okoljskih ciljev oziroma podciljev ukrepov NEP se zagotavlja s spremljanjem 
kazalnika o številu novih energetskih lokacij večjega obsega. 
 
Stanje kazalnikov spremlja naročnik tako, da se vsake štiri leta preveri stanje kazalnikov glede na 
izvedene ukrepe NEP. 
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