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Pomembne strategije, programi in načrti  
 
Naravni viri 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Državni program 
gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami (DPMS-2009), ki 
vključuje okoljske cilje, 
opredeljene v Direktivi 
2006/21/ES  o ravnanju z 
odpadki iz rudarskih in drugih 
ekstraktivnih dejavnosti). 

Z DPMS so določene usmeritve gospodarjenja z 
mineralnimi surovinami glede uravnotežene oskrbe 
mineralnih surovin iz domačih virov, zagotavljanja 
strateških surovin, predvsem energetskih in 
zmanjšanja negativnih vplivov na okolje ter drugih 
posebnih namenov gospodarjenja z mineralnimi 
surovinami, vključno z ohranjanjem rudarstva kot 
sestavnim delom krajine.  
V usmeritvah DPMS so zajeti ukrepi, postopki in 
smernice Direktive 2006/21/ES za preprečevanje ali 
zmanjševanje škodljivih učinkov na okolje, zlasti 
vode, zrak, tla, živalstvo, rastlinstvo in pokrajino ter iz 
tega izhajajočih tveganj za zdravje ljudi, ki nastanejo 
kot posledica ravnanja z odpadki iz rudarskih in 
drugih ekstraktivnih dejavnosti. 

Usmeritve DPMS se nanašajo 
na okoljsko sprejemljivost 
podprograma 
preomogovništvo, katerega 
ukrepi so: 
-  postopno zmanjšanje 
proizvodnje PV  od leta 2021 s 
4 milijone do 2 milijona ton na 
leto do leta 2040 in ohranjanje 
na tej ravni do konca 
eksploatacije, predvidoma do 
leta 2054, in 
- zapiranje RTH  do leta 2015   

Resolucija o nacionalnem 
gozdnem programu (ReNGP- 
2007), ki vključuje okoljska 
izhodišča iz Akcijskega načrta 
EU za gozdove {SEC(2006) 
748} 
 

 Z ReNGP opredeljena načela ohranitve gozda in 
zagotavljanja njegove večnamenske funkcije, kar 
vključuje dužbeni, gospodarski in okoljski vidik. Na 
podlagi sedanjega stanja in zastavljenih ciljev ReNGP 
vsebuje dolgoročno vizijo gospodarjenja z gozdovi in 
za rabo gozdne biomase usmeritve povezane s 
predelavo lesa. 
 
ReNGP povzema cilje Akcijskega načrta EU, ki 
poudarjajo pomen dolgoročnega večnamenskega 
gozdarstva tako, da ta izpolnjuje današnje in 
prihodnje družbene potrebe ter podpira preživljanje 
od gozdov. 
Večnamensko gozdarstvo prinaša gospodarske, 
okoljske, družbene in kulturne koristi. Zagotavlja 
obnovljive in do okolja prijazne surovine ter ima 
pomembno vlogo pri gospodarskem razvoju, 
zaposlovanju in blaginji.  
  
 

Gozdovi  ponujajo poleg 
prijetnega življenjskega okolja 
zagotavljajo tudi dobrine in 
druge ekološke funkcije. Pri 
rabi gozdne biomase za 
energetske namene usmeritve 
ReNGP narekujejo upoštevanje 
meril v zvezi z optimalno lesno 
zalogo in letnim prirastkom lesa 
v gozdovih ter izhodišča 
trajnostne rabe gozdnih dobrin. 
Trajnostna energetska raba 
gozdne biomase pomeni 
uporabo pretežno stranskih 
produktov predelave lesa (pri 
vseh stopnjah pridelave in 
predelave) in pa lesa, 
pridobljenega kot odpadek iz 
izdelkov po izteku njihove 
življenjske dobe. Taka raba 
gozdne biomase v energetiki je 
z vidika gozdno lesne 
predelovalne industrije, s tem 
pa tudi celotne nacionalne 
ekonomije, edini smiselen način 
trajnostne rabe  gozdnih 
dobrin.    

Nacionalni strateški načrt 
razvoja podeželja 2007-2013 
(NSRP – 2006)  in Program 
razvoja podeželja (PRP-2006) 
 

Z NSNRP je opredeljena  politika razvoja podeželja 
štirih prednostnih nalog izvajanja ukrepov za: 
-  dvig usposobljenosti in krepitev človeškega 
potenciala v kmetijstvu in gozdarstvu,  
- prestrukturiranje fizičnega kapitala v kmetijstvu in 
gozdarstvu ter  
- spodbujanje inovativnosti in za izboljšanje kakovosti 
kmetijske proizvodnje in proizvodov. 
 
PRP se opredeljuje do proizvodnje biogoriv v 
Sloveniji ter uporabe kmetijskih rastlin, ki so 
najprimernejše za ta namen. Čeprav so površine 
kmetijskih površin, kjer so se v letu 2006 gojile 
industrijske rastline, nezadostne za pokrivanje 
nacionalnih potreb po biogorivih, se predvideva, da 
bodo ukrepi kmetijske politike spodbudili 

V Sloveniji ni dovolj kmetijskih 
površin za pridelavo 
industrijskih rastlin, iz katerih bi 
po postopkih 1. generacije 
pridobivanja biogoriv pridobili 
dovolj obnovljivega goriva, da 
bi pokrili svoje lastne potrebe 
pri doseganju okoljskega cilja 
(10% vseh tekočih goriv v 
cestnem prometu mora bitido 
2020  iz obnovljivih virov). Ta 
okoljski cilj je možno doseči z 
uporabo tehnologij 2. in 3. 
generacije za proizvodnjo 
tekočih goriv iz ligninsko-
celuloznih vlake s tem, da se za 
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proizvodnjo industrijskih rastlin.  
 
PRP ocenjuje, da ogromen obseg obnovljivih virov 
energije predstavljajo gozdovi. Gozdna biomasa je 
potencial tudi za proizvodnjo biogoriv s postopki 2. 
oziroma 3. generacije pretvorbe biomase v biogoriva. 
 

to proizvodnjo uporabi 
pretežno gozdna biomasa, ki 
nastaja kot stranski proizvod v 
lesno predelovalni industriji.  

Tematska strategija o trajnostni 
rabi naravnih virov 
(COM(2005) 670) in okoljski 
cilji, opredeljeni v 
 Direktivi 2009/28/ES o 
spodbujanju uporabe energije 
iz obnovljivih virov 
 
 

Tematska strategija o trajnostni rabi naravnih virov 
določa, da je pristop za dosego trajnejše rabe naravnih 
virov izboljšanje učinkovitosti virov in zmanjšanje 
negativnega okoljskega vpliva tako, da bodo splošni 
okoljski dosežki potekali vzporedno z gospodarsko 
rastjo. V praksi to pomeni zmanjšanje okoljskega 
vpliva rabe virov z istočasnim izboljšanjem 
produktivnosti virov v celotnem gospodarstvu EU. 
Taka politika zagotavlja, da obnovljivi viri energije ne 
bodo prekomerno izkoriščeni. 
 
 
Direktiva 2009/28/ES določa skupen okvir za 
spodbujanje energije iz obnovljivih virov. Poleg 
obveznih nacionalnih ciljev za skupni delež energije iz 
obnovljivih virov v končni bruto porabi energije in za 
delež energije iz obnovljivih virov v prometu, 
Direktiva  določa tudi trajnostna merila za pogonska 
biogoriva in druga tekoča biogoriva. 
 

Proizvodnja biogoriv iz gozdne 
biomase je možna samo ob 
upoštevanju izhodišč za  
trajnostno energetsko rabo 
gozdne biomase, kar pomeni 
uporabo pretežno stranskih 
produktov predelave lesa (pri 
vseh stopnjah pridelave in 
predelave) in pa lesa, 
pridobljenega kot odpadek iz 
izdelkov po izteku njihove 
življenjske dobe. 

Tematska strategija za varstvo 
tal – COM(2006)231 

Tematska strategija za varstvo tal postavlja cilje  
varstva in trajnostne rabe tal, ki temelji na naslednjih 
načelih: 
- preprečevanje nadaljnje degradacije tal in ohranjanje 
funkcij tal,  
 - sanacija degradiranih tal do stopnje funkcionalnosti, 
ki je skladna vsaj s sedanjo in predvideno uporabo tal. 

Izkoriščanje mineralnih surovin 
za energetske namene in 
ravnanje s pepelom, ki nastaja 
po 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.  

 
Zrak 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Direktiva 2008/50/ES o 
kakovosti zunanjega zraka in 
čistejšem zraku za Evropo 

Direktiva 2008/50/ES poleg okoljskih ciljev glede 
kakovosti zunanjega zraka ter metod in meril 
ocenjevanja kakovosti zunanjega zraka v državah 
članicah opredeli tudi načinein zahteve glede  
spodbujanja večjega sodelovanja med državami 
članicami pri zmanjševanju onesnaževanja zraka.  

Emisija snovi v zrak iz 
energetskih objektov ima 
znaten vpliv na lokalno 
inregionalno onesnaženost in 
tudi na čezmejno onesnaženost  
zunanjega zraka. Na merilnih 
mestih v Sloveniji se ta vpliv 
izraža predvsem kot lokalni 
prispevek k onesnaženosti 
zunanjega zraka, v sosednjih 
državah pa kot prispevek k 
regionalni onesnaženosti 
(predvsem zaradi emisije PM10 
in NOx iz termoelektrarn). 
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Operativni program 
zmanjševanja emisij snovi v 
zrak iz velikih kurilnih naprav 
(2004) 

Operativni program zmanjševanja emisij snovi v zrak 
iz 
velikih kurilnih naprav je osnovni programski 
dokument 
za zmanjševanje emisij žveplovih oksidov, dušikovih 
oksidov, ogljikovega monoksida in prahu iz velikih 
kurilnih naprav. 
 
Operativni program za posamezno kurilno napravo 
določa letne množine emisij, ki jih le te v 
posameznem obdobju ne smejo presegati: 
- za prah, žveplove in dušikove okside v treh časovnih 
obdobjih; od 2004 do 2008, od 2008 do 2016 in od 
2016 dalje, 
- za ogljikov monoksid v dveh časovnih obdobjih; od 
2004 do 2016 in od 2016 dalje. 

Na podlagi Operativnega 
programa zmanjševanja emisij 
snovi v zrak iz velikih kurilnih 
naprav se  ukrepi NEP 
nanašajo tudi na prilagoditev 
obratovanja termoelektrarn in 
termoelektrarn/toplarn 
zahtevam glede emisije 
onesnaževal, ki prispevajo k 
zakisovanju, 
evtrofikaciji in nastajanju 
prizemnega ozona.   

NEC Direktiva 2001/81/ES o 
nacionalnih zgornjih mejah 
emisij za nekatera 
onesnaževala zraka in njena 
revizija 
 
Göteborški protokol h 
Konvenciji Ekonomske 
komisije OZN za Evropo 
(UNECE) o onesnaževanju 
zraka na velike razdalje prek 
meja za zmanjšanje 
zakisovanja, evtrofikacije in 
prizemnega ozona 

Cilj Direktive 2001/81/ES je omejiti emisije 
onesnaževal, ki povzročajo zakisovanje in 
evtrofikacijo, ter predhodnikov ozona, zato da se v 
Skupnosti izboljša varstvo okolja in zdravja ljudi pred 
škodljivimi učinki zakisovanja, evtrofikacije tal in 
prizemnega ozona ter dosegajo dolgoročni cilji, da se 
ne presežejo kritične ravni in obremenitve, ter 
učinkovito zaščititi vse ljudi pred znanimi tveganji 
zdravja zaradi onesnaženosti zraka z določitvijo 
nacionalne zgornje meje emisij za leti 2010 in 2020 
kot mejni leti.   
 
Göteborški protokol o zmanjševanju zakisovanja, 
evtrofikacije in prizemnega ozona obvezuje 
Republiko 
Slovenijo do leta 2010 zmanjšati skupne letne emisije 
dušikovih oksidov na največ 45 kt in žveplovih 
oksidov na 27 kt, upoštevaje vse vire onesnaževanja. 
Iz programa je razvidno, da bo znašal delež velikih 
kurilnih naprav pri 
omenjenih kvotah 62% za žveplove okside in 24% za 
dušikove okside. 

Pri ocenjevanju alternativ NEP 
je treba upoštevati, da se bodo 
za obravnavano obdobje 2010-
2030  revidirali okoljski cilji 
NEC Direktive 2001/81/ES 
tako, da so za Slovenijo 
predvidene mejne letne emisije, 
ki jih je treba doseči do leta 
2020, za SO2 10 kt, za NOx 33 
kt in za PM2,5  6kt do 2020 

Protokol h Konvenciji iz leta 
1997 o čezmejnem 
onesnaževanju zraka na velike 
razdalje s težkimi kovinami  
(1998) v povezavi z 
implementacijo Direktive 
2004/107/ES  z dne 15. 
decembra 2004 o arzenu, 
kadmiju, živem srebru, niklju 
in policikličnih aromatskih 
ogljikovodikih 
v zunanjem zraku.  
 

S protokolom h Konvenciji o čezmejnem 
onesnaževanju zraka na velike razdalje s težkimi 
kovinami se ureja tudi čezmejno onesnaževanje zaradi 
zgorevanje premoga v neindustrijskih in industrijskih 
kotlovnicah, ki so glavni vir antropogenih emisij 
živega srebra. Vsebnost težkih kovin v premogu 
običajno večkrat presega vsebnost težkih kovin v nafti 
ali naravnem plinu. 

V skladu z zahtevami protokola 
h Konvenciji o čezmejnem 
onesnaževanju zraka na velike 
razdalje s težkimi kovinami je 
treba v zvezi s predvideno  
energetsko rabo premoga v 
slovenski energetiki v obdobju 
2010-2030 oceniti tudi 
čezmejno onesnaževanje s 
težkimi kovinami. 

 
Vode 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Krovna Direktiva o vodah 
2000/60/ES 

Direktiva 2000/60/ES določa ukrepe za doseganje 
strateškega cilja dobrega ekološkega stanja voda v letu 
2015.  
 
Za rabo vode za proizvodnjo električne energije v 
hidroelektrarnah Direktiva 2000/60/ES določa 
izjemo pri doseganju dobrega ekološkega stanja voda, 
če merila za doseganje tega stanja zaradi 

Za doseganje dobrega 
ekološkega stanja voda je treba 
izvajati ukrepe v skladu s 
sprejetimi načrti upravljanja z 
vodami. 
 
Pri načrtovanju hidroelektrarn 
je treba uporabljati rešitve, ki 
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hidromorfoloških sprememb površinske vode na 
območju hidroelektrarne onemogočajo doseganje tega 
okoljskega cilja.  

najmanj spreminjajo hidrologijo 
in morfologijo vodotoka na 
območju izkoriščanja vode za 
proizvodnjo električne energije. 

Direktiva 2008/105/ES o 
standardih kakovosti 
površinskih voda 

Direktiva 2008/105/ES določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera druga 
onesnaževala, kot je določeno v Direktivi 
2000/60/ES, s ciljem doseganja dobrega kemijskega 
stanja površinskih voda ter v skladu z določbami in 
cilji Direktive 2000/60/ES o preprečevanju emisije 
snovi v vode z odvajanjem odpadne vode. 

Z implementacijo predpisa, ki v 
slovenski pravni red prenaša 
Direktivo 2008/105/ES, se v 
zvezi s cilji doseganja dobrega 
ekološkega stanja voda do leta 
2015 urejajo:  
-  merila za vrednotenje 
kemijskega stanja površinskih 
voda in  
- okoljski cilji o opustitvi 
oziroma prenehanju izpuščanja 
nekaterih snovi v vodno okolje. 
 
Zahteve Direktive 
2008/105/ES se za ukrepe 
NEP nanašajo zlasti na 
odpadne vode, ki se  iz 
objektov za proizvodnjo 
električne energije odvajajo kot 
hladilne vode ali kot odpadne 
vode iz  sistemov za hlajenje. 

Direktiva 2006/118/ES o 
varstvu podzemne vode pred 
onesnaženjem in poslabšanjem 
stanja  

Direktiva 2006/118/ES o varstvu podzemne vode 
pred onesnaženjem in poslabšanjem stanja določa 
posebne ukrepe za preprečevanje in nadzorovanje 
onesnaževanja podzemne vode v skladu z Direktivo 
2000/60/ES. Ti ukrepi zlasti vključujejo: 
- merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja 
podzemne vode in 
-  merila za določitev in obračanje pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov ter za opredelitev 
izhodiščnih točk za obračanje trendov. 

Dobro kemijsko stanje 
podzemne vode mora biti 
doseženo do leta 2015. 
 
Vzdrževanje energetskih naprav 
in naprav za rabo vode v 
energetske namene  mora 
zagotavljati dobro tehnološko 
in obratovalno  stanje naprav 
tako, da je možnost 
onesnaženja podzemne vode 
zaradi izpusta ali razlitja 
nevarnih snovi čim manjša.  

Direktiva 2006/7/ES o 
upravljanju kakovosti kopalnih 
voda in razveljavitvi Direktive 
76/160/EGS 

Namen te direktive je ohranjati, varovati in izboljšati 
kakovost okolja ter zaščititi zdravje ljudi z 
dopolnitvijo Direktive 2000/60/ES. 

Z implementacijo predpisa, ki v 
slovenski pravni red prenaša 
Direktivo 2006/7/ES, se ureja 
program ukrepov za izboljšanje 
kakovosti kopalnih voda. 
Standardi kakovosti kopalnih 
voda morajo biti doseženi do 
2015. 
 
Z ukrepi, določenimi z 
Direktivo 2006/7/ES, je treba 
zagotoviti izpolnjevanje ciljev te 
Direktive navplivnih  območjih 
hidroelektrarn.   

Direktiva 2007/60/ES o oceni 
in obvladovanju poplavne 
ogroženosti 

Namen Direktive 2007/60/ES o oceni in 
obvladovanju poplavne ogroženosti je vzpostaviti 
okvir za oceno in obvladovanje poplavne ogroženosti 
v Skupnosti s ciljem zmanjšanja škodljivih posledic 
poplav na zdravje ljudi, okolje, kulturno dediščino in 
gospodarske dejavnosti. 

Z implementacijo predpisov, ki 
v slovenski pravni red prenaša 
Direktivo 2007/60/ES, se 
določijo nacionalni cilji v zvezi 
z obvladovanjem poplavne 
ogroženosti. 
 
V ukrepe NEP je treba v zvezi 
z rabo vode kot obnovljivega 
vira energije v hidroelektrarnah 
zagotoviti v največji možni 
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meri, da so izpolnjeni cilji te 
Direktive v zvezi z 
zmanjšanjem škodljivih 
posledic poplav.  

 
Narava 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Resolucija o Nacionalnem 
programu varstva okolja 2005-
2012 

To je skupen nacionalni program varstva okolja, ki 
vsebuje tudi nacionalni program varstva narave. 
Resolucija temelji na dejstvu, da predstavlja omrežje 
Natura 2000 območja, najprimernejša za ohranjanje 
ali doseganje ugodnega stanja vrst in habitatnih tipov 
v interesu EU, katere del je Slovenija. Za doseganje 
takega stanja zato predvideva ukrepe, ki so lahko 
ukrepi varstva narave ali ukrepi prilagojene rabe 
naravnih dobrin ali prilagojenega upravljanja z vodami 
ali kmetijsko okoljski ukrepi. Določanje teh ukrepov 
je vsebina programa upravljanja posebnih varstvenih 
območij, ki je operativni načrt ohranjanja narave, 
sprejme pa ga Vlada za uresničevanje Nacionalnega 
programa varstva narave.  

Posegi v okviru NEP morajo 
zaščititi in ohraniti naravne 
sisteme, habitate, prosto živeče 
živalske in rastlinske vrste, s 
ciljem ustaviti izgubo biotske 
raznovrstnosti, genske pestrosti 
in nadaljnje degradacije tal.  

Strategija ohranjanja biotske 
raznovrstnosti v Sloveniji 
(2002-2012) 

To je strateški dokument, ki ga je s sklepom dne 20. 
12. 2001 sprejela Vlada in določa za obdobje 2002–
2012 sklop specifičnih ciljev in usmeritev za usklajeno 
izvajanje ukrepov, ki prispevajo k doseganju treh 
glavnih ciljev Konvencije o biološki raznovrstnosti. Ti 
cilji so: 

• ohranjanje biotske raznovrstnosti, 
• trajnostna raba njenih sestavin, 
• poštena in pravična delitev koristi genskih 

virov. 

Pri načrtovanju planov se 
pogosto najbolj jasno izraža 
konfliktnost med ohranjanjem 
biotske raznovrstnosti in 
razvojem nekaterih dejavnosti. 
Gonilo in usmerjevalec razvoja 
dejavnosti so strateške 
odločitve, upoštevanje zahtev, 
ki ohranjajo biotsko 
raznovrstnost, pa le 
mehanizem, ki ne more več 
vplivati na trende razvoja, lahko 
jih le blaži. Zato je ključnega 
pomena, da se v NEP vgradijo 
načela trajnostnega razvoja in 
ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 

Program upravljanja območij 
Natura 2000 

Osnovni namen operativnega programa je opredeliti 
za obdobje 2007-2013 izvajanje obveznosti varstva 
posebnih varstvenih območij - območij Natura 2000, 
ki jih nalagata Sloveniji Direktiva o pticah in Direktiva 
o habitatih, kar pomeni ohraniti in povečati biotsko 
pestrost v območju EU z omogočanjem trajnostnega 
razvoja. Del tega cilja je spodbujati tradicionalno  
sobivanje ljudi in narave.  
Naloge programa so zlasti:  

• podrobnejša opredelitev varstvenih ciljev in 
ukrepov na območjih Natura 

• opredelitev pristojnih sektorjev in 
odgovornih nosilcev za izvajanje varstvenih 
ukrepov 

• omogočiti horizontalne povezave s 
strateškimi načrti in razvojnimi programi 
Vlade 

• izkoristiti priložnosti območij Natura 2000 
za lokalni oz. regionalni razvoj, delovna 
mesta in gospodarsko rast, upoštevajoč 
gospodarske, socialne in demografske 
značilnosti ter načela trajnostnega razvoja 

• pripraviti pregled manjkajočih raziskav, 
ekspertiz in podatkov za vključevanje v 

Operativni program izpostavlja 
nove priložnosti za lokalni oz. 
regionalni razvoj zlasti na 
področju kmetovanja, turizma, 
rekreacije in sorodnih 
dejavnosti. Z operativnim 
programom se podrobneje 
opredeljuje varstvene cilje in 
ukrepe na območjih Natura, 
pristojne sektorje in odgovorne 
nosilce za izvajanje varstvenih 
ukrepov.  NEP mora 
upoštevati varstvene cilje za 
ohranjanje celovitosti in 
funkcionalnosti območja 
Natura in kvalifikacijskih vrst 
ter HT in tako zagotavljati 
izvananje Direktive o pticah in 
Direktive o habitatih. 
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programe raziskav 
 

Konvencija o mokriščih 
mednarodnega pomena 
(Ramsarska konvencija) 
1971(dopolnjena 1982/87) 

To je medvladna pogodba, ki določa okvir za 
nacionalne ukrepe in mednarodno sodelovanje 
za ohranitev in smotrno rabo mokrišč in 
njihovih virov. Za namene te konvencije so 
mokrišča območja močvirij, nizkih barij, šotišč 
ali vode, naravnega ali umetnega nastanka, 
stalna ali občasna, s stoječo ali tekočo vodo, ki 
je sladka, brakična ali slana, vključno z območji 
morske vode, katere globina pri oseki ne 
preseže šestih metrov. Za namene te 
konvencije so vodne ptice vse ptice, ki so 
ekološko odvisne od mokrišč. 

Posegi v okviru NEP morajo 
upoštevati mdnarodne 
obveznosti in zagotoviti 
preudarno rabo mokrišč na 
svojem ozemlju. 

Bernska konvencija (Bern, 
1979) – ratificirana 1999 (Ur. l. 
RS – MP, št. 17/99 – Ur. l. RS, 
št. 55/99) 

Konvencija o varstvu prosto živečega rastlinstva in 
živalstva ter njunih naravnih življenjskih prostorov na 
območju Evrope 

Posegi v okviru NEP morajo 
upoštevati varovanje ogroženih 
in zavarovanih vrst flore, favne 
in prednostnih HT. 

Bonska konvencija 1979 Konvencija o varstvu selitvenih vrst prostoživečih 
živali Pogodbenice priznavajo pomembnost varovanja 
selitvenih vrst in soglašajo, da države na območju 
razširjenosti selitvenih vrst ukrepajo v tej smeri, kadar 
koli je to mogoče in primerno. Pri tem morajo 
posebno 
pozornost posvetiti tistim selitvenim vrstam, katerih 
varstveno stanje je neugodno, in posamezno ali z 
medsebojnim sodelovanjem sprejeti ustrezne in 
potrebne ukrepe za varstvo teh vrst in njihovega 
življenjskega 
prostora.. 

Posegi v okviru NEP morajo 
zagotoviti nemotene selitvene 
poti prostoživečih žovali. 

Direktiva Sveta 92/43/EEC o 
ohranjanju naravnih habitatov 
ter prosto živečih živalskih in 
rastlinskih vrst 

Direktiva o habitatih v drugem odstavku 6. člena 
nalaga državam članicam od dneva pristopa k 
Evropski uniji, da preprečijo slabšanje stanja naravnih 
habitatov in habitatov vrst ter vznemirjanje vrst, za 
katere so bila območja Natura 2000 določena, če bi 
tako vznemirjanje lahko pomembno vplivalo na cilje 
te direktive. Ta določba velja za predloge posebnih 
varstvenih območij (SCI), določenih v skladu s 
kriteriji in postopkom iz Direktive o habitatih (5. 
odstavek 4. člena) 

Na podlagi Direktive o 
habitatih so  opredeljena SCI 
območja. NEP mora upošetvati 
varstvene cilje za ohranjanje 
celovitosti in funkcionalnosti 
teh območih in kvalifikacijskih 
vrst ter HT. 

Direktiva Sveta 
79/409/EEC o ohranjanju 
prostoživečih ptic 

Direktiva je namenjenja zaščiti ptic v vseh stadijih, 
skupaj z gnezdi in jajci, in njihovih habitatih. Na 
podlagi direktive so določena Natura SPA območja. 

Na podlagi Direktive so  
opredeljena SPA območja. 
NEP mora upošetvati 
varstvene cilje za ohranjanje 
celovitosti in funkcionalnosti 
teh območij in kvalifikacijskih 
vrst. 

UN Konvencija o biološki 
raznovrstnosti (1992) 

Konvencijo o biološki raznovrstnosti je leta 1992 
podpisalo 150 državnih voditeljev. Cilji te konvencije, 
ki se dosegajo v skladu z njenimi ustreznimi 
določbami, 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 

V NEP je potrebno vgraditi 
načela trajnostnega razvoja in 
ohranjanja biotske 
raznovrstnosti. 
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financiranjem. 
EU Strategija ohranjanja 
biotske raznovrstnosti 1998 

Strategija določa splošni okvir za razvoj instrumentov 
za izpolnjevanje obveznosti EU po konvenciji o 
biološki raznovrstnosti (Rio de Janeiro).  

V NEP je potrebno zagotoviti 
izvajanje mednarodnih 
obveznosti. 

 
Kulturna dediščina  
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Resolucija o nacionalnem 
programu za kulturo (Ur.l. RS, 
št. 35/08) 

Resolucija opredeljuje, da je kulturna dediščina eden 
najpomembnejših temeljev naše istovetnosti, zato sta 
varovanje, obnova kulturne dediščine in sporočanje 
njenih vsebin javnosti izjemnega pomena za naš 
razvoj in ustvarjalnost, ki se navdihuje v dediščini. 
Resolucij navaja, da bo treba razviti strategijo varstva 
nepremične in z njo povezane premične in nesnovne 
kulturne dediščine, s povezovanjem delovanja 
ustanov za varstvo dediščine (zavodov in muzejev). V 
tem pogledu je še posebej pomembno vključevanje 
projektov s področja varstva kulturne dediščine v 
razvojne programe na ravni države, pokrajin in občin 
in posledično v ustrezne prostorske ureditve, vključno 
s sistematično prenovo spomeniških območij. 

Opredeliti bi bilo treba 
povezavo med varstvom 
kulturne dediščine in 
energetskih razvojem, ki naj 
preseže temeljno izhodišče, ki 
ga je treba upoštevati - 
ohranjanje obsega in značilnosti 
objektov in območij kulturne 
dediščine pri graditvi 
energetske infrastrukture. Ena 
od možnih povezav bi lahko 
bila obnova oz. aktiviranje 
dediščinskih objektov, ki 
izkoriščajo vodno energijo 
(mlinov, žag). 

Evropska konvencija o krajini 
(European landscape 
convention, European Treaty 
series No. 176, Council of 
Europe, 2000; Zakon o 
ratifikaciji Evropske 
konvencije o krajini (MEKK), 
Ur.l. RS, št. 74/03) 

Konvencija se nanaša tudi na dediščinske krajine. Cilji 
konvencije so opisani v okviru poglavja Krajina. 

Objekti energetske 
infrastrukture se morajo 
izogibati posegom v 
dediščinske in zgodovinske 
krajine. 

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), 
Ur.l. RS, št. 24/1999) 

Konvencija se nanaša na celostno varstvo arheološke 
dediščine. Opredeljena je povezava med ohranjanjem 
arheološke dediščine in prostorskim načrtovanjem. 
Konvencija nalaga vsaki pogodbenici, da: 
- si bo prizadevala, da bodo zahteve arheologije in 
urejanja prostora usklajene in povezane med seboj, in 
bo zato zagotovila sodelovanje arheologov pri politiki 
urejanja prostora in različnih fazah urejanja prostora;  
- bo zagotovila sistematična posvetovanja med 
arheologi in urbanisti oziroma tistimi, ki skrbijo za 
urejanje prostora, zato da bi omogočila spremembo 
izvedbenih načrtov, ki bi utegnili škoditi arheološki 
dediščini ter dovolj časa in sredstev za izvedbo 
ustrezne znanstvene študije na kraju samem in za 
objavo izsledkov; 
- bo zagotovila, da bodo v presojah vplivov na okolje 
in odločitvah, sprejetih na tej podlagi, v celoti 
upoštevani arheološka območja in njihov položaj v 
prostoru;  
- bo poskrbela, da bodo deli arheološke dediščine, ki 
so bili najdeni med izvedbo posegov v prostor, če je 
le mogoče, ohranjeni tam, kjer so (in situ); 
- bo zagotovila, da bodo arheološka območja 
dostopna javnosti in da ureditev dostopa, ki je 
potrebna za sprejem večjega števila obiskovalcev, ne 
bo škodovala arheološkim in znanstvenim lastnostim 
teh območij in njihove okolice. 

Objekti energetske 
infrastrukture se morajo 
izogibati posegom v območja 
registrirane arheološke 
dediščine. 
Zavedati se je treba obsega 
predhodnih arheoloških 
raziskav, ki jih bo treba opraviti 
v nadaljnjih fazah načrtovanja 
objektov energetske 
infrastrukture, morebitnih 
prilagoditev rešitev na podlagi 
rezultatov teh raziskav ter 
potencialnih zaščitnih 
izkopavanj v fazi gradnje. 

Konvencija o varstvu stavbne 
dediščine Evrope - Granadska 
konvencija  

Konvencija utrjuje koncept celostnega varstva 
stavbne dediščine (spomenikov, stavbnih celot, 
spomeniških območij). Vsaka pogodbenica se je s 

Objekti energetske 
infrastrukture se morajo 
izogibati posegom v objekte in 
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(European convention for the 
Architectural Heritage of 
Europe, European Treaty 
Series No. 121, Council of 
Europe, 1985; Ur.l. 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, Ur.l. RS št. 
14/1992) 

konvencijo zavezala:  
- da bo opravljala ustrezen nadzor in izvajala 
pooblastila, kot jih zahteva pravno varstvo takih 
objektov; 
- da bo preprečevala poškodovanje, propadanje ali 
rušenje zavarovanih nepremičnin.  
Politika celostnega varstva stavbne dediščine, ki so jo 
dolžne sprejeti pogodbenice:  
- vključuje varstvo stavbne dediščine kot bistveni cilj 
urejanja prostora in urbanizma;  
- spodbuja programe za obnovo in vzdrževanje 
stavbne dediščine;  
- omogoča, da varstvo, oživljanje in izboljševanje 
stavbne dediščine postanejo pomembna lastnost 
politike na področju kulture, varstva okolja in urejanja 
prostora;  
- v postopkih urejanja prostora in urbanizma 
spodbuja, kjer je to le mogoče, tudi varstvo in 
uporabo objektov, katerih pomen sicer sam po sebi 
ne opravičuje zavarovanja, vendar so ti objekti 
pomembni kot del mestnega ali podeželskega okolja 
in kot prvina kakovosti življenja;  
- spodbuja uporabo in razvoj tradicionalnih znanj in 
materialov, ki so bistveni za prihodnost stavbne 
dediščine. 

širša območja objektov 
kulturne dediščine. 
Upoštevati je treba dejstvo, da 
zaradi nuje upoštevanja 
konservatorskih izhodišč, 
predvsem omejenosti posegov 
na fasadah, ni pričakovati v 
optimalnega izboljšanja 
energetske učinkovitosti 
objektov kulturne dediščine. 
Zaradi tega bi kazalo pri 
tovrstnih objektih dopustiti tudi 
odstopanja od siceršnjih norm 
toplotne izolativnosti. 

 
Podnebni dejavniki 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
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 
 
Direktiva 2003/87/ES o 
vzpostavitvi sistema za 
trgovanje s pravicami do 
emisije toplogrednih plinov v 
Skupnosti 

Direktiva 2003/87/ES vzpostavlja sistem za 
trgovanje s pravicami do emisije TPG v Skupnosti z 
namenom spodbujati zmanjševanje emisije TPG 
finančno ter ekonomsko učinkovit način.  
 
Sprememba direktive ureja sistem za trgovanje s 
prawicami do emisje TGP za obdobje  po letu 2012. 
 

Predvideno zmanjšanje emisije 
CO2 v trgovalnem sektorju v 
EU je povprečju za 21 %. 
Ukrepi NEP v zvezi z 
zmanjšanjem emisije TPG iz 
termoelektrarn in 
termoelektrarn/toplarn morajo 
izkazovati predvidoma enako 
stopnjo zmenjšanja emisije 
CO2.  
 

Zakon o ratifikaciji Okvirne 
konvencija Združenih narodov 
o spremembi podnebja, UL 
59/95 in 
Zakon o ratifikaciji Kjotskega 
protokola k Okvirni konvenciji 
Združenih narodov o 
spremembi podnebja, UL 
60/02 

 S sprejemom zakona je Slovenija prevzela v svoj 
pravni red obveznosti Kjotskega protokola za 
obdobje 2008 – 2012. 
 

 Doseganje obveznosti 
Kjotskega protokola do leta 
2012 je treba v NEP preveriti 
po posameznih podprogramih 
in se opredeliti do 
vzrokovkumulativnega 
nedoseganj okoljskih ciljev tega 
protokola.   

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 

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 so vključene v 
to odločbo, ter pravila za določitev teh prispevkov in 
za oceno v zvezi s tem. 

Največji porast emisije CO2 do 
leta 2020 v netrgovalnih 
sektorjih +4 %. V NEP 
načrtovane ukrepe učinkovite 
rabe energije je treba oceniti 
glede zadostnosti v zvezi z 
doseganjem tega okoljskega 
cilja, in sicer ločeno za 
podprogram učinkovite rabe 
energije inrabe energije v 
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prometu.    
 
Krajina  
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Evropska konvencija o krajini 
(European landscape 
convention, European Treaty 
series No. 176, Council of 
Europe, 2000; Zakon o 
ratifikaciji Evropske 
konvencije o krajini (MEKK), 
Ur.l. RS, št. 74/03) 

Konvecija se nanaša na krajine, ki jih štejemo za 
izjemne, ter tudi običajne ali degradirane krajine. Cilji 
konvecije so: 
- spodbujanje varstva, upravljanja in načrtovanja 
krajin; 
- vzpostavljanje evropskega sodelovanja pri reševanju 
vprašanj, povezanih s krajino. 
S konvencijo je vsaka pogodbenica zavezana:  
- da bo krajine zakonsko priznala kot bistveno 
sestavino človekovega okolja, kot izraz raznovrstnosti 
skupne kulturne in naravne dediščine ljudi ter temelj 
njihove istovetnosti;  
- da bo oblikovala in izvajala krajinsko politiko, katere 
cilji so varstvo, upravljanje in načrtovanje krajine na 
podlagi sprejemanja posebnih ukrepov;  
- da bo določila postopke za sodelovanje javnosti, 
lokalnih in regionalnih skupnosti ter drugih 
zainteresiranih strani pri opredeljevanju in izvajanju 
krajinske politike;  
- da bo krajino vključila v svojo politiko regionalnega 
in urbanističnega načrtovanja ter v svojo kulturno, 
okoljevarstveno, kmetijsko, socialno in gospodarsko 
politiko in tudi v vse druge politike, ki lahko 
neposredno ali posredno vplivajo na krajino. 

Pri načrtovanju in presoji 
energetskih objektov, ki 
posegajo v krajino, je treba 
upoštevati značilnosti in 
kakovosti krajine. Opredeliti je 
treba optimizacijske in 
omilitvene ukrepe, ki se 
upoštevajo pri nadaljnjih fazah 
načrtovanja objektov 
energetske infrastrukture. 

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

Strategija v okviru cilja "Kulturna raznovrstnost kot 
temelj nacionalne prostorske prepoznavnosti" določa: 
- spodbujanje ohranjanja in razvoja kulturne 
raznovrstnosti kot osnove za kakovostno nacionalno 
prostorsko prepoznavnost, kvalitetno bivalno okolje 
in socialno vključenost. 
Zasnova prostorskega razvoja v zvezi s krepitvijo 
prepoznavnosti kakovostnih naravnih in kulturnih 
značilnosti krajine določa: 
- krajino se glede na značilnosti in razvojne potenciale 
razvija kot naravno in kulturno krajino, kot urbano 
krajino in kot kmetijsko intenzivno krajino; 
- spodbuja se ohranjanje in kvalitetno upravljanje v 
območjih s prepoznavnimi naravnimi in kulturnimi 
kakovostmi v povezavi z gospodarskimi možnostmi, 
ki jih te posebnosti omogočajo; 
- posamezne kakovosti se določi v postopkih 
prostorskega načrtovanja na regionalni in lokalni ravni 
in se jih kvalitetno vključi v prostorski razvoj. 
V okviru razvoja krajine strategija določa krajinska 
območja s prepoznavnimi značilnostmi, ki so 
pomembna na nacionalni ravni ter določa način 
ohranjanja in razvoja teh območij. 

Posebno pozornost je treba 
nameniti presoji predlaganih 
objektov energetske 
infrastrukture, ki (lahko) 
posegajo v krajinska območja s 
prepoznavnimi značilnostmi, ki 
so pomembna na nacionalni 
ravni. Objekti energetske 
infrastrukture naj se tem 
območjem izogibajo v največji 
možni meri. 

 
Zdravje 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Priporočilo Sveta 
1999/519/EC o omejitvah 
izpostavljenosti prebivalstva 
elektromagnetnemu polju (0 
Hz to 300 GHz)  
 
Direktiva 2004/40/ES z dne 
29. aprila 2004 o minimalnih 

Obremenjevanje prebivalstva z elektromagnetnim 
sevanjem daljnovodov prenosnega električnega 
omrežja in vodov distribucijskega omrežja mora biti 
čim manjše in na območjih poselitve z varovanimi 
prostori ne sme presegati predpisanih mejnih 
vrednosti. 
 
Na območjih goste poselitve morajo biti vodi 

Podprograma NEP, ki 
obravnavata prenos električne 
energije in distribucijo 
električne energije, morata 
izkazovati izpolnjevanje 
zahteve, da se zaradi 
daljnovodov in vodov 
izpostavljenost prebivalstva 
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zdravstvenih in varnostnih 
zahtevah v zvezi z 
izpostavljenostjo delavcev 
tveganjem, ki nastajajo zaradi 
fizikalnih dejavnikov 
(elektromagnetnih sevanj) 
 
Znanstveni odbor za 
nastajajoča in na novo 
ugotovljena zdravstvena 
tveganja (SCENIHR): Vplivi 
na zdravje zaradi 
izpostavljenosti 
elektromagnetnim poljem 

distribucijskega omrežja položeni v tla tako globoko, 
da na površini tal ne povzročajo čezmernega 
električnega polja.  
 
 

elektromagnetnemu sevanju 
postopno zmanjšuje, nikjer pa 
vrednosti elektromagnetnega 
polja v varovanih prostorih v  
stavbah ne smejo presegati 
predpisanih mejnih vrednosti.  

 
Materialne dobrine 
Dokument Cilj varstva okolja Pojasnila posledic 
Direktiva 96/82/ES z dne 9. 
decembra 1996 o 
obvladovanju nevarnosti večjih 
nesreč, v katere so vključene 
nevarne snovi, ki določa 
ukrepe za preprečevanje večjih 
nesreč in za zmanjševanje 
njihovih posledic za ljudi in 
okolje. 

Za skladiščne zmogljivosti tekočih goriv je treba 
zagotoviti izdelavo  varnostnih poročil, s katerimi se 
prikaže, da je njihov upravljavec storil vse potrebno 
za preprečevanje večjih nesreč in za zmanjšanje 
njihovih posledic. V varnostnih poročilih morajo 
upravljavci skladišč analizirati možne večje nesreče na 
območju skladišč in prikazati način preprečevanja teh 
nesreč in zmanjševanja njihovih posledic na zdravje in 
premoženje ljudi in na okolje. 
 
 

Podprogram NEP, ki 
obravnava zagotavljanje 
skladiščnih zmogljivosti za 
zagotavljanje obveznih zalog 
tekočih goriv v RS, mora 
izkazovati, da so glede 
obvladovanja nevarnosti večjih 
nesreč na obstoječih 
industrijskih lokacijah 
izpolnjene zahteve Direktive 
96/82/ES. 
 
 

 


	Pomembne strategije, programi in načrti

