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1. UVOD 
Namen projektne naloge »Ekološki/Okoljski odtis Slovenije – Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov 
zmanjšanja ekološkega in ogljičnega odtisa Slovenije«, katere izvedbo je Agencija RS za okolje naročila pri 
Stritih d.o.o.,  je zagotoviti strokovne podlage za analizo možnosti zmanjšanja okoljskega in ogljičnega 
primanjkljaja Slovenije, kot osnovo za  pripravo dokumentov okoljske in podnebne politike. Pogodba št. 2551-
19-200013 za izvedbo naloge je bila sklenjena 30. 8. 2019. 

Predmet te projektne naloge se navezuje na analizo ukrepov z največjimi potenciali za zmanjšanje ekološkega, 
predvsem pa ogljičnega odtisa Slovenije, do leta 2030 – ti ukrepi so:  

• Trajnostno upravljanje gozdov v smislu zagotavljanja ponora ogljika in prilagajanja na podnebne 
spremembe 

• Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javnih in poslovnih stavbah 
• Uvajanje fotovoltaičnih panelov na stavbah ter drugih pozidanih površinah, v povezavi z elektro-

mobilnostjo in razpršenim skladiščenjem v baterijah 
• Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov v industriji za zmanjšanje okoljskega 

odtisa največjih porabnikov energije v Sloveniji 
• Razvoj javnega potniškega prevoza, večmodalnih središč in kolesarske mreže za zmanjšanje ogljičnega 

odtisa dnevnih migracij.  

Na podlagi analize zgoraj navedenih ukrepov, so cilji te projektne naloge sledeči:  

• Izračun možnega znižanja okoljskega primanjkljaja za zgoraj naštete ukrepe (priprava projekcij) in 
priprava scenarijev za ukrepe in stanje brez ukrepanja (business as usual), 

• Strokovne podlage za dokumente podnebne politike ter obravnave osnutkov teh dokumentov. 

Na podlagi obstoječih slovenskih in EU podatkov smo pripravil vsebinski opis scenarijev brez ukrepov in 
scenarijev z ukrepi za zgoraj navedene ukrepe. Vsebinske opise smo preverili z naročnikom in s strani naročnika 
predlaganimi deležniki, ki imajo v Sloveniji izkušnje na posameznem področju. Na podlagi preverjenih 
vsebinskih opisov smo pripravil kvantitativne modele posameznih ukrepov in scenarijev, na podlagi katerih so 
ocenjeni stroški in koristi njihove izvedbe. S pomočjo analize stroškov in koristi ter elastičnosti posameznih 
ukrepov smo izdelal predlog optimalnega pristopa k posameznim ukrepom. Istočasno smo sodelovali tudi pri 
pripravi in vzpostavitvi omrežja, preko katerega smo zagotovili vstopne podatke za modele in mu bomo končne 
rezultate predstavil na javni predstavitvi. Sodelovali bomo tudi pri razvoju metodologije za razvoj kazalnika o 
okoljskem odtisu na ravni regij. Pri tem se bomo aktivno vključili predvsem v smislu pregleda podatkov in 
smiselno primerjali nacionalne in regionalne vhodne podatke po načelu bottom-up metodologije izračuna 
okoljskega odtisa statističnih regij. 

Končno poročilo predstavlja opravljene naloge v okviru projekta in ključne ugotovitve glede zmanjšanja 
okoljskega odtisa Slovenije. 

2. OPRAVLJENE NALOGE 
V obdobju od podpisa pogodbe do konca decembra so bili pripravljeni in naročniku posredovani naslednji 
izdelki projekta: 

1. Vsebinski opis scenarija brez ukrepov in scenarija z ukrepi za pet področij ukrepov za zmanjšanje 
okoljskega odtisa za preveritev na delavnicah 

2. Vmesno poročilo s preverjenimi scenariji in usmeritvami za naslednje korake 
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V skladu z dogovorjeno metodologijo smo v sodelovanju z naročnikom najprej pripravili vsebinski opis scenarija 
brez ukrepov in scenarija z ukrepi za pet področij ukrepov za zmanjšanje okoljskega odtisa. Opis scenarijev z 
dopolnitvami na podlagi delavnic je predstavljen v Prilogi 1. 

V novembru 2019 smo izvedli tri delavnice za preveritev scenarijev na področjih štirih izbranih skupin ukrepov, 
ki so prikazane v naslednji tabeli. Delavnico na področju spodbujanja URE in OVE v javnih in poslovnih stavbah 
smo združili z uvajanjem fotovoltaike in elektromobilnosti zaradi velikega prekrivanja. S predstavnico 
naročnika smo se na podlagi pripravljenega scenarija dogovorili, da za področje URE in OVE v industriji ni 
smiselno pripravljati širše delavnice, ker je bil odziv vabljenih strokovnjakov na tem področju premajhen, in se 
je izvedlo pisne posvete z izbranimi strokovnjaki. 

Naslov delavnice/sestanka Datum 
 

Delavnica o razvoju javnega potniškega prevoza, večmodalnih središč in 
kolesarske mreže za zmanjšanje ogljičnega odtisa dnevnih migracij 5. 11. 2019 

Delavnica o trajnostnem upravljanju gozdov v smislu zagotavljanja 
ponora ogljika in prilagajanja na podnebne spremembe 11. 11. 2019 

Delavnica o spodbujanju energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih 
virov energije v javnih in poslovnih stavbah in uvajanju fotovoltaičnih 
panelov na stavbah ter drugih pozidanih površinah, v povezavi z 
elektro-mobilnostjo in razpršenim skladiščenjem v baterijah 

15. 11. 2019 

 

Zapisniki delavnic in sestanka so predstavljeni v Prilogi 2. 

Na podlagi rezultatov delavnic smo pripravili vmesno poročilo, ki vsebuje dopolnjene opise scenarijev. 

Na podlagi verificiranih scenarijev smo začeli s pripravo kvantitativnih modelov. Pri tem smo uporabili vhodne 
podatke za izračun okoljskega odtisa za Slovenijo, ki ga je pripravil Global Footprint Network in smo jih pridobili 
v oblike excel tabele z letom izračuna 2016. Predvidene trende v energetiki, stavbnem fondu, gozdarstvu in 
prometu smo črpali iz osnutka Nacionalnega energetsko podnebnega načrta (v4.1) in pripadajočega 
Okoljskega poročila, ki sta bila ob nastajanju tega poročila še v javni razpravi. Ostali potrebni podatki za 
izračune so bili pridobljeni s podatkovnega portala SI-STAT, razen če je drugače navedeno. 

Med izvajanjem projekta se je na prošnjo naročnika pripravljalo predloge za vključitev ciljev in ukrepov 
zmanjšanja okoljskega in ogljičnega odtisa v državne dokumente v pripravi glede na opravljeno delo ter 
rezultate delavnic. 

Do sedaj opravljene naloge so prikazane v okviru celotnega terminskega načrta projekta v naslednji tabeli. 

Predvidene aktivnosti 
Koledarski mesec 

2019 2020 
8 9 10 11 12 1 

Vsebinski opis petih scenarijev brez ukrepov in scenarijev z 
ukrepi   

      

Preveritev scenarijev z naročnikom in deležniki (pet 
delavnic) 

      

Vmesno poročilo s preverjenimi scenariji in usmeritvami za 
naslednje korake 

      

Kvantitativni modeli posameznih ukrepov in scenarijev       

Analiza stroškov in koristi ter elastičnosti posameznih 
ukrepov 
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Osnutek predlogov optimalnega pristopa k posameznim 
ukrepom 

      

Priprava predlogov za vključitev ciljev in ukrepov zmanjšanja 
okoljskega in ogljičnega odtisa v državne dokumente v 
pripravi 

      

Končno poročilo s predlogi optimalnega pristopa k 
posameznim ukrepom in ocenami zmanjšanja okoljskega in 
ogljičnega odtisa za vsak scenarij 

      

Predstavitve rezultatov v okviru komunikacijskih aktivnosti 
naročnika (predstavitve na delavnicah, članki ipd.) 

      

3. KLJUČNE UGOTOVITVE 
V naslednji tabeli podajamo oceno možnega znižanja okoljskega odtisa s pomočjo petih analiziranih ukrepov 
po izhodiščnem in scenariju in scenariju z dodatnimi ukrepi. Glede na projekcije Eurostat-a se bo število 
prebivalcev v Sloveniji do leta 2030 povečalo za le 0,68%, kar ne vpliva znatno na izračunane vrednosti. Okoljski 
odtis na prebivalca Slovenije je bil v letu 2016 za 10,6% višji kot v letu 2014 (5,13 gha proti 4,8 gha), kar je 
dodatna ovira pri doseganju znižanja za 20% glede na leto 2013 (se pravi znižanje na 3,8 gha na osebo). 

 

Ukrep Izhodiščni scenarij Scenarij z dodatnimi ukrepi 

Neto vpliv [gha] Neto vpliv 
[%] 

Neto vpliv 
[gha] 

Neto vpliv 
[%] 

Trajnostno upravljanje gozdov v smislu 
zagotavljanja ponora ogljika in 
prilagajanja na podnebne spremembe 

+524.300 +4,9% -756.840 -7,1% 

Spodbujanje energetske učinkovitosti 
in rabe obnovljivih virov energije v 
javnih in poslovnih stavbah 

-63.470 -0,6% -241.000 -2,2% 

Uvajanje fotovoltaičnih panelov na 
stavbah ter drugih pozidanih 
površinah, v povezavi z elektro-
mobilnostjo in razpršenim 
skladiščenjem v baterijah 

-244.900 -2,3% -986.720 -9,3% 

Spodbujanje energetske učinkovitosti 
in rabe obnovljivih virov v industriji za 
zmanjšanje okoljskega odtisa največjih 
porabnikov energije v Sloveniji 

-202.300 -1,9% -617.600 -5,8% 

Razvoj javnega potniškega prevoza, 
večmodalnih središč in kolesarske 
mreže za zmanjšanje ogljičnega odtisa 
dnevnih migracij 

-223.600 -2,1% -873.000 -8,2% 

Skupaj -209,970 -2,0% -3.471.800 -32,6% 
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Podrobnejše obrazložitve in utemeljitve izračunov so v Prilogi 1, skupaj z analizo stroškov in koristi in 
predlogom optimalnega pristopa. Excel tabele z izračuni za vsakega od scenarijev so priložene ločeno in 
povzete skupaj z izbranimi indikatorji v Prilogi 3. 

Kot je razvidno iz tabele, je z analiziranimi ukrepi v najboljšem primeru možno doseči skupno znižanje 
okoljskega odtisa za 32,6%, kar je dovolj za izpolnitev cilja zmanjšanja okoljskega odtisa za 20%, ob upoštevanju 
povečanja za skoraj 11% med letoma 2013 in 2016. 

Scenariji z dodatnimi ukrepi predstavljajo optimistične, vendar še realno dosegljive učinke, se pravi da 
prikazujejo velikost potenciala za zmanjšanje. 

Analiza stroškov in koristi je pokazala, da je možno velik del ukrepov izvesti z reformami obstoječih virov 
financiranja in odpravo nekaterih administrativnih ovir za doseganje željenega učinka. Za trajnostno 
upravljanje z gozdovi to pomeni prehod na daljši cikel zagotovljenega državnega financiranja in spremembo 
Zakona o državnih gozdovih. Za doseganje ciljev URE in OVE je potrebna zelena davčna reforma, ki bi denar iz 
subvencioniranja fosilnih goriv in vračila trošarin prenesla v stimulacije za zmanjšanje rabe in uporabo 
obnovljivih virov. Za postavljanje večjih sončnih elektrarn na objektih je potrebno še odpraviti nekatere 
zakonske omejitve, prav tako za izrabo odvečne toplote, in prilagoditi predpise za delovanje Eko sklada. 

Ključni izziv in največje potrebne dodatne investicije države so v javnem prometu, v izgradnji potrebne 
železniške infrastrukture tako za potniški kot tudi dodatni tovorni promet. To bo zahtevalo hitro in ambiciozno 
ukrepanje v Ljubljanski urbani regiji, ki trenutno predstavlja največji prometni zamašek, hkrati pa ima največji 
potencial za nadomestitev dnevnih migracij z osebnimi vozili. Za to bodo potrebni velik poseg v Ljubljansko 
železniško vozlišče, izgradnja dodatnih potniških povezav do okoliških krajev in celostno integriran sistem 
javnega prevoza. 

Optimalen pristop je tako v zagotavljanju državnih investicij v potrebno infrastrukturo in stabilno dolgoročno 
financiranje ukrepov, kar bo omogočilo doseganje zastavljenih ciljev preko motiviranja širše skupnosti. Pri tem 
je potrebno dodatno pozornost posvetiti vključevanju lokalnih odločevalcev in ostalih deležnikov v proces 
oblikovanja ukrepov, da se poišče skupne rešitve in izoblikuje jasno vizijo razvoja Slovenije do 2030 in še naprej. 

Analizirani ukrepi so med seboj sinergijski, v tem da omogočajo boljše doseganje ciljev ob hkratnem izvajanju 
vseh njih. Deloma so že vključeni v nastajajoči NEPN in njihovo izvajanje je skladno s predlaganim 'New Green 
Deal' Evropske komisije, ki vodi v bolj ambiciozne cilje razogljičenja družbe. V oceni učinka ukrepov je 
upoštevano tudi zmanjšanje okoljskega odtisa na nivoju EU in deloma tudi na svetovni ravni. 

 
Jernej Stritih, 

Direktor 



Priloga 1 - Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov za zmanjšanje ekološkega in ogljičnega 
odtisa Slovenije 
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1. UVOD 
Strategija razvoja Slovenije 2030 (SRS), ki jo je Vlada Republike Slovenije sprejela decembra 2017, med 
kazalnike uspešnosti umešča tudi ekološki odtis in do leta 2030 načrtuje njegovo zmanjšanje za 
približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo v letu 2013 do 3,8 gha/osebo v letu 2030). Cilj zmanjšanja 
ekološkega odtisa je vključen tudi v predlog Nacionalnega programa varstva okolja (NPVO). V strukturi 
odtisa Slovenije je največ (približno 60%) ogljičnega odtisa, predvsem zaradi velikih izpustov 
ogljikovega dioksida in drugih toplogrednih plinov. Zaradi tega je cilj zmanjšanja ekološkega odtisa 
direktno povezan z blaženjem podnebnih sprememb.Naloge vpeljave kazalnika v razvojno načrtovanje 
v Sloveniji je prevzel MOP. Kazalnik sicer razvija in meri globalna neprofitna organizacija, Global 
Footprint Network (GFN) (http://www.footprintnetwork.org/), ki z nekajletnim zamikom objavlja 
končne izračune za posamezne države in daljše časovne serije, ki pa za javnost niso dostopni. 

V I. fazi projekta (pooblastilo MOP st. 35401-1/2018 z dne 14. 2. 2018) je GFN v sodelovanju z ARSO in 
MOP izdelal časovno serijo in sektorsko analizo kazalnika ekološki odtis, in sicer za potrebe načrtovanja 
in spremljanja politik zmanjševanja ekološkega odtisa Slovenije (Technical Report: The Ecological 
Footprint of Slovenia. Prepared by: Global Footprint Network, August 30th, 2018.). Na osnovi te analize 
so bile pripravljene projekcije in scenariji za zmanjšanje odtisa Slovenije za izbrane ukrepe (študija 
»Okoljski odtis Slovenije - izračun projekcij in scenarijev zmanjšanja okoljskega odtisa za izbrane ukrepe, 
november 2018), ki se navezujejo na upravljanje gozdov, izboljšanje energetske učinkovitosti v rabi 
energije in v stavbah ter za področje izpustov F-plinov, ki sodijo med toplogredne pline.  

Predmet te projektne naloge je nadgradnja študije iz leta 2018 in se navezuje na analizo ukrepov z 
največjimi potenciali za zmanjšanje ekološkega, predvsem pa ogljičnega odtisa Slovenije, do leta 2030 
– ti ukrepi so:  

• Trajnostno upravljanje gozdov v smislu zagotavljanja ponora ogljika in prilagajanja na 
podnebne spremembe 

• Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov energije v javnih in poslovnih 
stavbah 

• Uvajanje fotovoltaičnih panelov na stavbah ter drugih pozidanih površinah, v povezavi z 
elektro-mobilnostjo in razpršenim skladiščenjem v baterijah 

• Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov v industriji za zmanjšanje 
okoljskega odtisa največjih porabnikov energije v Sloveniji 

• Razvoj javnega potniškega prevoza, večmodalnih središč in kolesarske mreže za zmanjšanje 
ogljičnega odtisa dnevnih migracij.  

To poročilo predstavlja izračun možnega znižanja okoljskega odtisa za zgoraj naštete ukrepe in  
scenarije glede na scenarij brez ukrepanja (business as usual). Poročilo je nastajalo hkrati z procesom 
priprave Celovitega nacionalnega energetskega in podnebnega načrta Slovenije (NEPN), ki pokriva vsa 
področja, ki so tudi predmet te analize, in ima vključen cilj zmanjšanja okoljskega odtisa, povzet po SRS 
2030. Pripravljavci tega poročila so bili tudi člani strokovne ekipe, zadolžene za pripravo Celovite 
presoje vplivov na okolje NEPN-a, katere Okoljsko poročilo je priporočilo še mnoge izboljšave NEPN 
preko omilitvenih ukrepov za doseganje izbranih okoljskih ciljev. Zaradi navedenega se ta analiza 
scenarijev v veliki meri opira na oba navedena dokumenta, v obliki in vsebini kot sta bila tekom javne 
razgrnitve. 
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2. METODOLOGIJA 
V glavnem je metodološki pristop nespremenjen glede na prvo študijo, ki je dostopna na spletu1 in 
vključuje podrobnejšo razlago ter analizo indikatorja okoljskega odtisa kot takega. Ena pomembna 
sprememba je dejstvo, da se je okoljski odtis Slovenije v dveh letih, kolikor je med referenčnimi leti za 
izračune, dvignil za 11%, v večini zaradi povečanja obsega emisij v prometu in energetiki, povezanimi z 
pospešeno gospodarsko rastjo. 

V prvi študiji je bilo referenčno leto 2014, ki je zelo blizu izhodiščnemu letu 2013 za cilj zmanjšanja 
okoljskega odtisa do 2030. V tem poročilu pa uporabljamo za podlago izračune GFN iz leta 2018, ki 
imajo referenčno leto 2016, pri katerem se je pospešena rast gospodarstva že močno poznala na 
povečanju okoljskega odtisa. 

Glavna razlika je, da smo tokrat pri izračunih upoštevali tudi dva možna scenarija zmanjšanja okoljskega 
odtisa širše regije, se pravi Evropske Unije in ostalega sveta. Okoljski odtis namreč ne upošteva samo 
odtis proizvodnje znotraj države, ampak tudi izvoz in uvoz energije in izdelkov, kjer se upoštevajo tako 
lokalna, regijska kot svetovna ogljična intenziteta proizvodnje za izračun vgrajenih emisij. 

Upoštevali smo dva scenarija, prvi je počasnejše zmanjševanje ogljičnega odtisa, k sledi trenutnim 
povprečnim trendom in zavezam držav do 2030, se pravi zmanjšanje za okoli 30% v EU in 15% v svetu. 

Drugi, ambicioznejši, pa predvideva, da se v kratkem države zavežejo k bolj resnem zmanjševanju emisij 
toplogrednih plinov, še posebej države članice EU, s katerimi ima Slovenija največji delež trgovanja, 
zmanjšajo emisije in posledično tudi ogljično intenziteto za 60%, ostale države sveta pa za 30%. 

Za primerjavo scenarijev pri vsakem ukrepu se je izračunalo potencial za zmanjšanje v zmernem in 
ambicioznejšem scenariju globalnega razogljičenja, kot je prikazano tudi v tabelah, tako da se bolje 
ovrednoti razpon potenciala za zmanjšanje okoljskega odtisa za posamezne ukrepe. 

Zaradi želje po ohranjanju berljivosti in jedrnatosti te priloge poročila, so podrobnejši izračuni in izbrani 
indikatorji zbrani v ločeni Prilogi 3. 

  

                                                           
1 http://www.stritih.com/wp-content/uploads/2019/10/Stritih_Okoljski_odtis_s_prilogami.pdf 

http://www.stritih.com/wp-content/uploads/2019/10/Stritih_Okoljski_odtis_s_prilogami.pdf
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3. ANALIZA POSAMEZNIH SCENARIJEV 

3.1. TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GOZDOV V SMISLU 
ZAGOTAVLJANJA PONORA OGLJIKA IN PRILAGAJANJA NA 
PODNEBNE SPREMEMBE 

3.1.1. STANJE 
Rezultati prve študije so pokazali, da je biokapaciteta gozdov že blizu maksimuma in postaja vedno bolj 
ranljiva, hkrati pa gozdovi še niso polno izkoriščeni kot potencialni vir surovin z majhnim okoljskim 
odtisom, v glavnem zaradi nerazvite verige dodane vrednosti za take izdelke v Sloveniji. Vplivi 
podnebnih sprememb resno ogrožajo funkcije gozda kot ponora ogljika in zahtevajo bolj intenzivno 
upravljanje za pravočasno prilagoditev na pričakovane vplive podnebnih sprememb. 

Zaloga se povečuje, a odpornost gozdov pada s staranjem sestojev. Na letni ravni obnovimo premalo 
gozdov, več bi jih morali obnoviti umetno (velik finančni vložek, problem izvajanja teh ukrepov v 
privatnih gozdovih) za pospešitev prilagajanja na podnebne spremembe. 

Intenzivna sanitarna sečnja je v zadnjih letih  posledica vremenskih ujm in škodljivcev. Gojitvena dela 
so se zmanjšala na tretjino zaradi obsega dela za sanitarno sečnjo. Prihaja doba, ko bo nega gozda ena 
najpomembnejših dejavnosti. Z državnimi gozdovi načeloma dobro gospodarimo, pri privatnih je stanje 
slabo zaradi velikega števila lastnikov, ki so v veliki meri neaktivni gospodarji in med seboj nepovezani. 

Lesna industrija v Sloveniji po podatkih GZS trenutno raste, problem so omejitve s strani gradbene 
zakonodaje in javnih naročil, ki zaenkrat onemogočajo večjo uporabo (domačega) stavbnega lesa. 
Potrebno je podpreti povečanje povpraševanja, domačega poseka bo za te potrebe dovolj. Na področju 
inovativnost imamo precej zanimivih proizvajalcev, ki so priznani v svetu oblikovanja, a butična 
proizvodnja ne bo dovolj. Uporaba lesa v stavbne, gradbene namene je ključna. Trenutno še vedno 
izvozimo veliko lesa v hlodih, uvažamo pa končne izdelke, kar poveča okoljski odtis in predstavlja 
izgubljeno dodano vrednost za ekonomijo. Rešitev je ojačenje verige, od proizvajalcev, prek izvajalcev 
do končnih porabnikov. Če se zadostno okrepi lesnopredelovalno industrijo, bo dovolj odpadnega 
materiala od proizvodnje za potrebe ogrevanja in kogeneracije na lesno biomaso. 

3.1.2. IZHODIŠČNI SCENARIJ 
V NEPN se predvideva več ukrepov za izboljšanje upravljanja z gozdovi in izrabo naravnih virov na bolj 
sistemskem nivoju, z nadgradnjo gozdnih inventur in vzpostavljanjem monitoringa. Omenjen je tudi 
Akcijski načrt prilagajanja na podnebne spremembe, ki pa je še v izdelavi, saj še ni narejenih študij 
ranljivosti za posamezna območja. 

Predvidene so tudi nekatere državne spodbude za lastnike za nego in varstvo gozdov ter tudi 
izobraževanja. Po mnenju strokovnjakov na delavnici o tem ukrepu, je to zaenkrat še premalo in še 
vedno v starih okvirih delovanja, ki pa so za učinkovito ukrepanje pogosto ovira. 

Pričakovati je vedno večji vpliv podnebnih sprememb na gozdove, kar bo nadaljevalo stanje z 
nesorazmerno visokim deležem sanitarne sečnje. Ni predvidenih posebnih ukrepov za večjo uporabo 
domačega lesa v stavbah oziroma mehanizmov za razvoj lokalne lesnopredelovalne industrije. 



 

 5 

3.1.3. SCENARIJ Z DODATNIMI UKREPI 
Za doseganje dodatnega učinka so potrebni večji ukrepi in spremembe v pristopu ter navadah lastnikov 
gozdov in gozdarjev. - Nega in gojitveni ukrepi v gozdovih morajo preseči raven dela za sanitarno 
sečnjo, kar bi zahtevalo precejšen vložek dela intenziviranje vseh dejavnosti v gozdovih, kar pa se lahko 
upraviči tudi z dvigom povpraševanja po lesu in posledično večjo vrednostjo poseka. 

Za to je potrebno spodbujanje lokalne lesne industrije za izrabo obstoječega obsega sečnje in razvoja 
verige dodane vrednosti, tudi preko odprave zakonskih in administrativnih ovir pri uporabi lesa v 
stavbne namene ali direktnemu subvencioniranju uporabe lesa kot materiala. 

Pri prilagajanju na podnebne spremembe bo potrebno tudi umetno spreminjati sestoje gozdov, ker se 
lahko na najbolj ogroženih območjih zgodi, da naravni procesi ne bodo dovolj hitri. Za to so potrebne 
primerne drevesnice, ki jih pa trenutno primanjkuje zaradi prekratkega državnega cikla financiranja. 
Pri gozdarstvu se stvari dogajajo na večletni ravni, pogosto desetletni, tako da morajo biti zagotovljeni 
zanesljivi dolgoročni viri financiranja za uspešno izvajanje ukrepov. 

Potrebna je sprememba zakona o državnih gozdovih iz leta 1994 za boljše delovanje SIDG, ki že 
trenutno dobro upravlja z gozdovi v državni lasti in jih postopno širi z odkupi večjih območij. Prek tega 
opravi tudi močno razdrobljenost lastništva, ki je ena glavnih ovir pri izvajanju gozdnogojitvenih 
posegov na mnogih območjih. 

Privatni lastniki z malo gozda niso dovolj motivirani za gojenje gozdov, za kar bi bilo potrebno iskati in 
odpravljati ovire pri temu preko celostne obravnave dejavnikov in primernega ukrepanja.  

3.1.4. PRIMERJAVA SCENARIJEV 
Scenarij Neto sprememba 

okoljskega odtisa v 
zmernem scenariju 
[gha] 

Neto vpliv v 
zmernem 
scenariju [%] 

Neto 
sprememba 
okoljskega 
odtisa v 
ambicioznem 
scenariju [gha] 

Neto vpliv v 
ambicioznem 
scenariju [%] 

Izhodiščni +524.300 gha +4,9% +267.500 gha +2,5% 

Z dodatnimi 
ukrepi 

-469,000gha -4,4% -756.840 -7,1% 

 

Analiza predvidenih scenarijev kaže manj optimistično sliko, kot je je prvotna študija na področju 
gozdarstva. V vmesnem času so prišli ven ažurirani podatki o stanju slovenskih gozdov, ki kažejo na 
večjo ranljivost, kot je bila sprva ocenjena. Nujnost čim hitrejšega izvajanja dodatnih ukrepov je zato 
še bolj pomembna, četudi bo učinek teh nekoliko manjši od pričakovanega. Za uspešno ukrepanje na 
tem področju je nujen tudi razvoj lokalne lesnopredelovalne verige, ki ima lahko dober sinergijski 
učinek z drugimi ukrepi ali na področju stavb ali pa izgradnji nekaterih delov infrastrukture za JPP. 
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3.2. SPODBUJANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN RABE 
OBNOVLJIVIH VIROV ENERGIJE V JAVNIH IN POSLOVNIH 
STAVBAH 

3.2.1. STANJE 
Prva študija je potrdila zaostajanje energetskih prenov javnih in poslovnih stavb in izpostavila glavne 
ovire ter priložnosti na tem področju. Nadaljnja analiza bo to nadgradila s povezovanjem tega ukrepa 
v širši kontekst uvajanja obnovljivih virov in uporabe materialov z manjšim okoljskim odtisom, za 
natančnejšo ovrednotenje potencialov za znižanje okoljskega odtisa in iskanje sinergijskih ukrepov. 

Pri prenovah stavb se v Sloveniji trenutno zanašamo na energetsko pogodbeništvo, ki je zaenkrat še 
omejeno v svoji uspešnosti, delno tudi zaradi dejstva, da energija in stroški povezani z njo niso dovolj 
pomembni za vodstvo ustanov ali podjetij, da bi se s tem ukvarjali. 

3.2.2. IZHODIŠČNI SCENARIJ 
V NEPN se predvideva nadaljevanje in postopne nadgradnje politik in ukrepov vezanih na javne in 
poslovne stavbe, s poudarkom na daljinskem ogrevanju in spodbujanjem prenov na podlagi 
energetskega pogodbeništva. Javni sektor želi postaviti kot zgled glede prenov in energetske 
učinkovitosti preko sistema upravljanja z energijo. 

Večino ukrepov pa je vseeno usmerjenih na stanovanjske stavbe, kjer se je pa do sedaj še največ 
naredilo na področju zmanjšanja emisij TGP preko URE. Dobro je, da se nadaljuje s prenovami 
večstanovanjskih stavb, vendar je pozornost treba posvetiti tudi poslovnim stavbam. Za te predvideva 
NEPN bolj malo, poleg splošnih ukrepov za podjetja se predvideva še prepoved vgradnje naprav na 
kurilno olje v bližnji prihodnosti. 

Predvideva se tudi povečanje finančnih stimulacij za energetsko učinkovitost in zelena davčna 
reforma za zmanjšanje odvisnosti od trošarin, kar bo lahko bistveno spremenilo motivacijo podjetij 
glede investiranja v URE in OVE. 

3.2.3. SCENARIJ Z DODATNIMI UKREPI 
Za še večje učinke ukrepov je potrebna vključitev lokalnih odločevalcev v te procese, ne le na državni 
ravni. Trenutno je precej zanimanja, a malo možnosti, za delovanje na tem področju. Nadaljevati je 
potrebno z ukrepi URE v stavbah, vendar bi se lahko dalo večji poudarek na uporabo lesa in 
materialov z nižjim odtisom pri teh prenovah. 

Umeščanje SE na nakupovala središča, trgovine in pripadajoče garaže bi morala biti prioriteta, saj 
imamo v Sloveniji zelo veliko nakupovalnih površin na prebivalca, pa še te imajo priročno ravne strehe 
in so v večini grajene na sončnih lokacijah, hkrati pa porabijo veliko elektrike čez dan. 

Lahko se uvedejo predpisi za podjetja glede samooskrbe z elektriko, ki bi določala izkoriščanje 
zmožnosti za morebitne finančne ugodnosti. Za večja podjetja in občine je smiseln ukrep senčenja 
parkirišč s fotovoltaičnimi paneli in hkratno javno polnjenje e-vozil preko javne razsvetljave, ki bi 
razrešil kar nekaj problemov hkrati. 

Za še večji pozitivni učinek se lahko kombinira koncept zelenih streh in sončnih elektrarn, kjer bi delno 
prekrili večje strehe s fotovoltaičnimi paneli, pod njimi pa gojili rastline, ki jim delna osenčenost 
načeloma koristi, še posebej v luči prilagajanja na vedno bolj vroče razmere poleti. 
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3.2.4. PRIMERJAVA SCENARIJEV 
Scenarij Neto sprememba 

okoljskega odtisa v 
zmernem scenariju 
[gha] 

Neto vpliv v 
zmernem 
scenariju [%] 

Neto 
sprememba 
okoljskega 
odtisa v 
ambicioznem 
scenariju [gha] 

Neto vpliv v 
ambicioznem 
scenariju [%] 

Izhodiščni -63.470 gha -0,6% -127,000 -1,2% 

Z dodatnimi 
ukrepi 

-175.270 gha -1,6% -241.000 gha -2,2% 

 

Zaradi relativno majhnega deleža javnih in poslovnih stavb v celotni porabi energije se lahko zdijo ti 
vpliv majhni, vendar so ukrepi na tem področju lahko dober zgled za nadaljnje ravnanje in zagotovljena 
večja naročila lahko pomagajo razviti ponudbo storitev na tem področju, da je lahko dolgoročni učinek 
bistveno večji. To velja tako za vgradnjo OVE, postavljanje infrastrukture za elektrifikacijo vozil kot tudi 
za razvoj lokalne lesnopredelovalne verige. 
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3.3. UVAJANJE FOTOVOLTAIČNIH PANELOV NA STAVBAH TER 
DRUGIH POZIDANIH POVRŠINAH, V POVEZAVI Z 
ELEKTRO-MOBILNOSTJO IN RAZPRŠENIM 
SKLADIŠČENJEM V BATERIJAH 

3.3.1. STANJE 
V prvi študiji se je ovrednotil potencial enostanovanjskih stavb pri zmanjšanju okoljskega odtisa preko 
razpršene proizvodnje in skladiščenja elektrike s fotovoltaičnimi paneli in elektromobilnostjo (t.i. 
koncept Trajnostnega energetskega kroga). Že tako omejen ukrep ima dober potencial, zato ga je 
smiselno razširiti na večstanovanjske, poslovne in javne stavbe ter druge pozidane površine, kot so na 
primer parkirišča in garažne hiše. Ukrep združuje učinkovito rabo energije z zmanjšanjem okoljskega 
odtisa porabljene elektrike in elektrifikacijo osebnega prometa. 

Kljub subvencijam in ugodnim posojilom Eko sklada za ta namen in padajočim stroškom investicij so 
investicije, in s tem prihranki, manjše od možnih. Razlogi za to so večplastni, vključno s pomanjkanjem 
znanja in usposobljenosti za energetsko upravljanje stavb, nizko prioriteto energetskega upravljanja 
pri vodenju podjetij in ustanov, kompleksnosti potrebnih ukrepov glede na lastnosti posamezne stavbe 
in navsezadnje relativno nizkimi stroški energije. 

3.3.2. IZHODIŠČNI SCENARIJ 
Predlog NEPN predvideva, da se bo zgradilo okoli 100 MW novih sončnih elektrarn letno v prihodnjih 
letih. Do leta 2040 naj bi imeli okoli 5 GW kapacitet SE, kar predstavlja skoraj tretjino vse proizvodnje 
kapacitete v državi. Poudarek je na večjih sončnih elektrarnah, se pravi umeščanje na večje stavbe, kot 
so industrijski objekti ali nakupovalna središča ter na degradirana območja. 

Predvideva tudi zmerno elektrifikacijo prometa (cca 20% do 2030), kar je precej pod projekcijami EU 
ali pa potencialu, ki ga je obravnavala prvotna študija. Še vedno se predvideva rast števila osebnih vozil. 

3.3.3. SCENARIJ Z DODATNIMI UKREPI 
Možnosti za doseganje dodatnega učinka so lahko tako na področju zakonodaje in administrativnih 
postopkov, pametno umeščanje sončnih elektrarn in osveščanje javnosti glede ukrepanja. 

Za začetek je lahko učinkovita odprava administrativnih ovir za večstanovanjske stavbe in energetske 
zadruge ter potrebne spremembe predpisov delovanja Eko sklada. V letu 2019 je bila postavljena prva 
zadružna sončna elektrarna na Jesenicah, vendar je sam projekt uspel bolj zaradi vztrajnosti 
motiviranega posameznika kot pa sistema podpore za takšne projekte. Na ta način se lahko aktivira 
veliko zasebnega kapitala, če bi posamezniki brez velikih težav investirali v obnovljive vire. 

Najboljša možnost za hitro umeščanje sončnih elektrarn brez dodatne potrebe po investicijah v 
električno omrežje je prioritetno umeščanje na področja z možnostjo lokalne proizvodnje iz OVE, 
uravnotežene z lokalno potrošnjo elektrike, da se minimalizira potrebo po ojačitvah prenosnega in 
distribucijskega omrežja. To bi pomenilo pospešeno umeščanje v industrijske in poslovne cone, kjer je 
veliko porabe elektrike med dnevom, se pravi kadar je tudi največ sončne energije na voljo. 

Kot primer vpeljave pametnejše porabe elektrike je fleksibilna 3. tarifa v času največje obremenitve 
omrežja, na katero bi bili uporabniki obveščeni in prilagodili svojo porabo. Pilotni projekti kažejo, da se 
na tak način lahko dobro uravnava porabo elektrike, da se del variabilnosti OVE odpravi. 
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Pomembno bo tudi ozaveščanje javnosti glede možnosti in koristi ter dejstvu da se ni potrebno 
odpovedati funkcionalnosti in udobju za prehod v elektrificirano nizkoogljično družbo s samooskrbo. 
Hiter razvoj tehnologij povezanih z baterijami in sončnimi paneli pomeni, da so stari predsodki proti 
tem tehnologijam danes že neveljavni, čeprav so v javnosti še skoraj preveč razširjeni. 

3.3.4. PRIMERJAVA SCENARIJEV 
Scenarij Neto sprememba 

okoljskega odtisa v 
zmernem scenariju 
[gha] 

Neto vpliv v 
zmernem 
scenariju [%] 

Neto 
sprememba 
okoljskega 
odtisa v 
ambicioznem 
scenariju [gha] 

Neto vpliv v 
ambicioznem 
scenariju [%] 

Izhodiščni -244.900 -2,3% -986.720 -2,3% 

Z dodatnimi 
ukrepi 

-469,000gha -7,4% -986.720 -9,3% 

 

Kot je bilo izpostavljeno že v prvotni študiji in tudi v Okoljskem poročilu za NEPN, je potencial za 
uvajanje SE v Sloveniji še zelo neizkoriščen in verjetno optimalen način, kako zagotoviti čim hitrejše 
opuščanje rabe fosilnih goriv na voljo trenutno. 
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3.4. RAZVOJ JAVNEGA POTNIŠKEGA PREVOZA, 
VEČMODALNIH SREDIŠČ IN KOLESARSKE MREŽE ZA 
ZMANJŠANJE OGLJIČNEGA ODTISA DNEVNIH MIGRACIJ 

3.4.1. STANJE 
V Sloveniji se več kot 86% prevozov opravi z osebnimi avtomobili, kar nas uvršča med tiste države EU, 
ki najmanj uporabljajo javni promet. Preostal prevoz se opravi z avtobusi v slabih 12% in le 2% prevozov 
z vlaki2. Več kot polovica delovno aktivnih oseb odhaja na delo v drugo občino (457.000) in tretjina teh 
gre v ali iz Ljubljane3. Pomemben podatek je, da je od 51% prebivalcev, ki želijo uporabiti javni prevoz, 
44% ljudi nezadovoljnih z voznimi redi, ki so na voljo, 40% pa nima primernega dostopa do JPP, le za 
6% pa je predrag, da ga bi ga uporabljali4. Največ javni prevoz uporabljajo tisti, ki še ne morejo voziti 
osebnega vozila, šolarji in dijaki, ter tisti, ki si ga ne morejo privoščiti - študentje, socialno šibkejši in 
upokojenci. 

Kljub slabemu stanju, pa so po podatkih ponudnikov, tako avtobusi kot vlaki ob konicah polni potnikov, 
kar kaže na več povpraševanja po uporabi JPP, kot pa je ponudbe. V državi je splošen vtis, da se je 
premalo vlagalo v infrastrukturo JPP že več desetletij, na račun gradnje avtocest za osebna vozila. 

Vozni redi različnih prevoznih sredstev niso medsebojno usklajeni, kar bistveno podaljša čas potovanja 
in zmanjša fleksibilnost glede na osebna vozila. Sistem P+R je razvit v glavnem le za zadnjih par 
kilometrov od obrobja večjih mest v center, kar zmanjša privlačnost takega sistema za tiste, ki so se do 
mesta že tako ali tako pripeljali in jim je bolj praktično poiskati parkirno mesto bližje cilju, ne pa še 
čakati na mestni avtobus. 

3.4.2. IZHODIŠČNI SCENARIJ 
NEPN predvideva spodbujanje in promocijo trajnostne mobilnosti, nadaljnje subvencioniranje 
javnega prevoza in sistem integriranega javnega prevoza za celotno Slovenijo (v obliki skupne 
vozovnice in ustanovitve upravljalca sistema) ter nadaljnjo spodbujanje železniške in kolesarske 
infrastrukture.  

Razvoj javnega potniškega prometa, še posebej železnic, je ključen ukrep za zmanjšanje okoljskega 
odtisa prometa, tako na področju ogljičnega odtisa kot porabe prostora in vgrajenih izpustov (emisij) 
v infrastrukturi. Slovenske Železnice so že naročile dvonadstropne garniture za posodobitev voznega 
parka, kar bo malo povečalo kapacitete ob konicah in bo pozitivna promocija, vendar so potniške 
zmogljivosti že sedaj omejene zaradi količine tovornega prometa, s katerim si deli tire, tako da brez 
gradnje novih, ločenih elektrificiranih tirov za potniški promet ne bo možno bistveno povečati 
kapacitete. 

Pri tem je potrebno poskrbeti za uskladitev voznih redov različnih vrst javnega prometa in ureditev 
komplementarne kolesarske mreže ter sistema P+R, da se omogoči uporabnikom, da spremenijo 
svoje navade glede dnevnih migracij. Kot posledico lahko pričakujemo zmanjšanje rasti osebnega 
prevoza, kar bo prispevalo k zmanjšanju emisij iz prometa, vendar so ukrepi premalo ambiciozni 
oziroma še nejasno zastavljeni, da bi lahko dosegli bistven preboj v navadah posameznikov, da bi prišlo 
od večjih sprememb. 

                                                           
2 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1132.pdf 
3 https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8018 
4 https://podatki.gov.si/dataset/surs2281908s 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/pdfscache/1132.pdf
https://www.stat.si/StatWeb/News/Index/8018
https://podatki.gov.si/dataset/surs2281908s
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3.4.3. SCENARIJ Z DODATNIMI UKREPI 
Nadgradnja obstoječih ukrepov je možna v večih smereh, ki pa so si komplementarne, se pravi, da 
izvajanje večih skupaj poveča celotni učinek na zmanjšanje okoljskega odtisa. 

Potrebno je proaktivno prostorsko načrtovanje na državni ravni in zagotavljanje finančnih virov za 
potrebne investicije, saj je povpraševanja več kot ponudbe. Pri tem je potrebno regijsko sodelovanje 
za optimizacijo JPP na širših območjih, z vključevanjem občin in njihovih prostorskih načrtov ter želja 
v razvoj mreže JPP. Pri tem sta pomembna dva aspekta, dnevne migracije na delovno mesto, kot 
največji delež opravljenega osebnega prevoza in turizem oziroma prevozi v prostem času, ki so še 
posebej zanimivi županom občin. Javni prevoz v Sloveniji namreč zamre čez vikend in tako skoraj ne 
omogoča uporabe v namene preživljanja prostega časa, tako da se večina ljudi odpravi na izlete z 
osebnim vozilom. 

Najnujnejši del železniškega omrežja je Ljubljansko Železniško Vozlišče, ki je središče slovenske 
železniške mreže in glavni prometni zamašek. Posodobitev in prestrukturiranje je nujen pogoj za 
znatno povečevanje kapacitet potniškega in tovornega prometa. Sledijo lahko potem nove garniture, 
potrebne dvotirnosti prog in elektrifikacija. 

Za uspešno povečanje privlačnosti javnega prevoza je potrebno na hrbtenico sistema, ki ga bo v tem 
scenariju predstavljala železnica, priključiti večmodalna središča. To se pravi postaje, ki združujejo 
železniški prevoz z avtobusnim prevozom na isti lokaciji, hkrati pa imajo tudi urejena parkirna mesta 
ali parkirne hiše ter varovane kolesarnice. Poleg tega morajo imeti urejen udoben dostop peš iz čim 
večjega deleža kraja, v katerem so. To zahteva celostno obravnavanje mobilnosti od javnega prevoza 
do mikromobilnosti na končno lokacijo za zmanjšanje ovir zaradi prestopanja pri njihovem 
načrtovanju, kar lahko naredi javni prevoz bolj udoben in časovno primerljiv z osebnim prevozom. Za 
to je potrebna tudi ureditev lastništva in upravljanja z zemljišči ob obstoječi infrastrukturi za razrešitev 
administrativnih ovir pri uvajanju razširjenega sistema P+R in hitrih avtobusnih linij. 

Potrebno je strokovno sodelovanje in promocija rešitev med odločevalci in upravljalci za hiter preboj 
že obstoječih rešitev. Načrti za večino navedenih ukrepov že obstajajo dalj časa, le do izvedbe še ni 
prišlo zaradi pomanjkanja politične volje in potrebnega financiranja, ki je na to vezan. 

3.4.4. PRIMERJAVA SCENARIJEV 
Scenarij Neto sprememba 

okoljskega odtisa v 
zmernem scenariju 
[gha] 

Neto vpliv v 
zmernem 
scenariju [%] 

Neto 
sprememba 
okoljskega 
odtisa v 
ambicioznem 
scenariju [gha] 

Neto vpliv v 
ambicioznem 
scenariju [%] 

Izhodiščni -223.600 gha -2,1% -457.840 gha -4,3% 

Z dodatnimi 
ukrepi 

-628.130 gha -5,9% -873.000 gha -8,2% 

 

Bolj ambiciozno in hitrejše ukrepanje za razvoj sistema JPP v državi in povečanje kapacitet lahko obrne 
trend povečevanja števila in rabe osebnih vozil. To problematiko smo izpostavili že v prvotni študiji, 
kjer smo opozarjali na morebitni 'rebound effect' ob elektrifikaciji voznega parka, kjer se uporaba 
osebnih vozil še poveča, ker se je z električnimi ceneje voziti, kar prinese zraven še večje težave s 
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prometom v mestih. Nadomeščanje osebnih vozil z javnim prevozom ob hkratni integraciji le tega v 
koncept trajnostne mobilnosti ima tudi velik potencial za zmanjšanje emisij TGP in drugih škodljivih 
plinov. 

3.5. SPODBUJANJE ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN RABE 
OBNOVLJIVIH VIROV V INDUSTRIJI ZA ZMANJŠANJE 
OKOLJSKEGA ODTISA NAJVEČJIH PORABNIKOV ENERGIJE 
V SLOVENIJI 

3.5.1. STANJE 
Znaten delež končne porabe vse energije v Sloveniji (26%) prispeva industrija, polovica te porabe pa je 
koncertirana v maloštevilnih velikih podjetjih, ki se ukvarjajo s proizvodnjo primarnih surovin, kot so 
jeklo, aluminij, papir, cement in kemikalijami5. V času po začetku recesije leta 2008 je poraba energije 
hitro padla, vendar se je v zadnjih letih spet dvignila na predkrizno raven ob nespremenjeni mešanici 
energentov, ki sta v glavnem zemeljski plin in elektrika. To kaže na dejstvo, da je v tem sektorju kar 
nekaj potenciala za zmanjšanje porabe energije in nadomeščanje fosilnih goriv ter posledično znižanje 
tako ogljičnega kot okoljskega odtisa. 

Pomembno vprašanje je tudi doprinos te težke industrije družbi, saj čeprav porabi 16% vse energije v 
državi, ustvari le 2,5% državnega bruto domačega proizvoda in zaposluje le 3% zaposlenih oseb v 
državi. 

3.5.2. IZHODIŠČNI SCENARIJ 
V NEPN se predvideva prepolovitev izpustov TGP v sektorju industrija ob ohranjanju sedanje stopnje 
proizvodnje, preko spodbud za učinkovitejšo rabo energije in doseganja vsaj 30% deleža obnovljivih 
virov energije v industriji. 

To dosega tudi z ukrepi za izrabo odvečne toplote, ki je trenutno še slabo izkoriščen vir, kar pa pomeni, 
da ne predvideva večje uporabe drugih OVE, kot sta recimo sonce ali veter. To je razvidno iz poudarka 
na sistemih za daljinsko ogrevanje in hlajenje, ki naj bi bili rešitev za doseganje ciljev OVE na področjih 
z težko industrijo. 

Predvideva splošne finančne spodbude v obliki povratnih in nepovratnih sredstev za industrijo za 
izboljšanje URE in uvajanje OVE, vendar brez posebnega poudarka na energetsko intenzivni industriji. 
Bolj specifičen je le ukrep nadaljevanja zmanjševanja emisij F-plinov iz stacionarnih naprav, ki je v 
glavnem vezan na proizvodnjo aluminija. 

O prehodu v nizkoogljično krožno gospodarstvo je govora v dokumentu, vendar so tako nevladniki kot 
tudi pripravljavci Okoljskega poročila opozarjali, da vsi ukrepi in predvideni obsegi proizvodnje 
primarnih surovin niso v skladu s ciljem razogljičenja. Proizvodnjo sekundarnih surovin zaenkrat 
industrija vidi kot dodatno priložnost za povečanje celotne proizvodnje, ne pa za nadomeščanje bolj 
energetsko intenzivne primarne proizvodnje. 

 

                                                           
5 https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2019/01/Energetsko-intenzivna-industrija-v-Sloveniji.pdf 

https://www.umanotera.org/wp-content/uploads/2019/01/Energetsko-intenzivna-industrija-v-Sloveniji.pdf
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3.5.3. SCENARIJ Z DODATNIMI UKREPI 
Dodatno zmanjšanje okoljskega odtisa energetsko intenzivne industrije se lahko doseže preko ciljev 
nadomeščanja primarne proizvodnje s sekundarno oziroma reciklažo, na kar so lahko vezane dodatne 
finančne spodbude za podjetja, če uspešno zmanjšajo svojo potrošnjo energije. 

V EU so že nastale smernice6 za nadaljnji razvoj energetsko intenzivne industrije, ki med drugim 
poudarja tudi razvoj produktov z višjo dodano vrednostjo znotraj države za zmanjšanje doprinosa 
transporta in odvisnosti od uvoza končnih izdelkov. Hkrati je potrebno delati na povpraševanju in 
ponudbi energetsko manj zahtevnih alternativnih proizvodov in spodbujati inovacije in razvoj na tem 
področju. 

Za pospešitev prehoda v nizkoogljično družbo bo potrebna tudi reforma sistema trošarin in davčnih 
olajšav za velike porabnike energije, ki bo stimulirala investicij podjetij v URE in naredila vsaj delno 
samooskrbo z OVE veliko bolj ekonomsko zanimivo. Izgradnje baterijskih zalogovnikov za potrebe 
industrije v zadnjem času kažejo na to, da ni tako zahtevno odpraviti težave zaradi variabilnosti OVE, 
kot se je zdelo še pred kratkim. 

Presoditi bi bilo treba tudi upravičenosti energetsko intenzivne industrije glede na možne globalne 
alternative, vsaj na področju primarnih surovin, kjer je lahko zaradi transporta velikih količin surovega 
materiala veliko več emisij, kot pa jih zmanjša učinkovitejša predelava v Sloveniji. Vprašanje, ki ga bi 
bilo tudi potrebno razčistiti je tudi razmerje med koristjo in bremenom v lokalnem okolju, oziroma ali 
je v tako razviti državi, kot je Slovenija, smiselno tako veliko energije vložiti v izdelke z majhno dodano 
vrednostjo. 

3.5.4. PRIMERJAVA SCENARIJEV 
Scenarij Neto sprememba 

okoljskega odtisa v 
zmernem scenariju 
[gha] 

Neto vpliv v 
zmernem 
scenariju [%] 

Neto 
sprememba 
okoljskega 
odtisa v 
ambicioznem 
scenariju [gha] 

Neto vpliv v 
ambicioznem 
scenariju [%] 

Izhodiščni -202.300 -1,9% -308,800 -2,9% 

Z dodatnimi 
ukrepi 

-415.300 gha -3,9% -617.600 -5,8% 

 

Dodatni ukrepi v energetsko intenzivni industriji lahko znatno pripomorejo k doseganju slovenskih 
ciljev glede zmanjšanja rabe energije, uporabe OVE in zmanjšanja emisij. Če so primerno zastavljeni, 
lahko tudi spodbudijo podjetja k razvoju svoje ponudbe in povečanju dodane vrednosti, namesto da bi 
jim škodovala. Hitro ukrepanje na tem področju je lahko za Slovenijo tudi prednost na mednarodnem 
prizorišču, tako političnem kot tudi ekonomskem. 

  

                                                           
6 https://www.glassallianceeurope.eu/images/cont/2019-11-28-eii-masterplan-report-final-online_file.pdf 

https://www.glassallianceeurope.eu/images/cont/2019-11-28-eii-masterplan-report-final-online_file.pdf


 

 14 

4. SINERGIJA MED UKREPI 
Analizirani ukrepi so med seboj sinergijski, v tem da omogočajo boljše doseganje ciljev ob hkratnem 
izvajanju vseh njih. Deloma so že vključeni v nastajajoči NEPN in njihovo izvajanje je skladno s 
predlaganim 'New Green Deal' Evropske komisije, ki vodi v bolj ambiciozne cilje razogljičenja družbe. 

Povpraševanje po lesnih izdelkih je lahko neposredno vezano na ukrepe na področju energetske 
sanacije stavb in izgradnje potrebne infrastrukture za večmodalna središča, kar je močan motivator za 
razvoj ponudbe lokalne lesnopredelovalne verige. Posledica večjega povpraševanja po lesu in višji ceni 
bo tudi močnejša motivacija za gojenje in upravljanje z gozdovi za zagotavljanje dolgoročnih virov lesa 
ter hkratnega ponora ogljikovega dioksida. 

Investicije v razvoj JPP lahko ustavi trend rasti števila osebnih vozil in s tem bistveno zmanjša tako 
končno porabo energije kot okoljski odtis, saj so avtobusi in še posebej vlaki bistveno bolj učinkovita 
prevozna sredstva. To tudi zmanjša potrebo po parkirnih mestih in težave s prekomernim prometom v 
mestih, kar ima še mnoge druge koristi. 

Umeščanje OVE na javne in poslovne stavbe hkrati z umeščanjem na industrijska poslopja lahko 
pripelje do drastičnega znižanja potreb po elektriki iz fosilnih goriv, pozneje pa se lahko ob uvedbi 
primernih tehnologij za shranjevanje presežkov elektrike v sintetične pline uporabi za nadomeščanje 
zemeljskega plina v trenutnih industrijskih procesih. 

5. STROŠKI 
Analiza stroškov in koristi je pokazala, da je možno velik del ukrepov izvesti z reformami obstoječih 
virov financiranja in odpravo nekaterih administrativnih ovir za doseganje željenega učinka. Za 
trajnostno upravljanje z gozdovi to pomeni prehod na daljši cikel zagotovljenega državnega 
financiranja in spremembo Zakona o državnih gozdovih. Za doseganje ciljev URE in OVE je potrebna 
zelena davčna reforma, ki bi denar iz subvencioniranja fosilnih goriv in vračila trošarin prenesla v 
stimulacije za zmanjšanje rabe in uporabo obnovljivih virov. Za postavljanje večjih sončnih elektrarn na 
objektih je potrebno še odpraviti nekatere zakonske omejitve, prav tako za izrabo odvečne toplote, in 
prilagoditi predpise za delovanje Eko sklada. 

Ključni izziv in največje potrebne dodatne investicije države so v javnem prometu, v izgradnji potrebne 
železniške infrastrukture tako za potniški kot tudi dodatni tovorni promet. To bo zahtevalo hitro in 
ambiciozno ukrepanje v Ljubljanski urbani regiji, ki trenutno predstavlja največji prometni zamašek, 
hkrati pa ima največji potencial za nadomestitev dnevnih migracij z osebnimi vozili. Za to bodo potrebni 
velik poseg v Ljubljansko železniško vozlišče, izgradnja dodatnih potniških povezav do okoliških krajev 
in celostno integriran sistem javnega prevoza. 

Optimalen pristop je tako v zagotavljanju državnih investicij v potrebno infrastrukturo in stabilno 
dolgoročno financiranje ukrepov, kar bo omogočilo doseganje zastavljenih ciljev preko motiviranja 
širše skupnosti. Pri tem je potrebno dodatno pozornost posvetiti vključevanju lokalnih odločevalcev in 
ostalih deležnikov v proces oblikovanja ukrepov, da se poišče skupne rešitve in izoblikuje jasno vizijo 
razvoja Slovenije do 2030 in še naprej. 

 



Priloga 2 - Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov za zmanjšanje ekološkega in ogljičnega 
odtisa Slovenije 
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DELAVNICA - OKOLJSKI/EKOLOŠKI ODTIS SLOVENIJE:  

 
Razvoj javnega potniškega prevoza, večmodalnih središč in 

kolesarske mreže za zmanjšanje ogljičnega odtisa dnevnih migracij 
 
Delavnica je bila izvedena 5. novembra 2019 od 9h do 13h v Veliki sejni sobi ARSO, Vojkova 
1b, Ljubljana. 
 
Delavnico je po pogodbi z ARSO izvedlo podjetje Stritih , Svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o. 
Namenjena je bila izvedbi projekta »Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov zmanjšanja 
ekološkega in ogljičnega odtisa Slovenije«, katerega cilj je izdelava projekcij in scenarijev za zmanjšanje 
ekološkega odtisa Slovenije v skladu s ciljem Strategije razvoja Slovenije do leta 2030. Ta načrtuje 
njegovo zmanjšanje za približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo v letu 2013 do 3,8 gha/osebo v letu 
2030). Rezultati 1. faze projekta so bili uporabljeni pri pripravi okoljskega poročila za Nacionalni 
energetski in podnebni načrt (NEPN). Kazalci projekta bodo uporabljeni za razvoj in nadgradnjo 
sistema Kazalci okolja v Sloveniji, ki ga razvija ARSO. 
 
Prisotni: 
Nejc Bobovnik, Filozofska fakulteta 
Mag. Stanislav Bras Meglič, MZI 
Lucija Kodelja, Eko sklad 
Marko Kovač, IJS CEU 
Ines Lupše, MOP DsPGS 
Mateja Matajič, SŽ – Potniški promet 
Jože Piano, MOP 
Mojca Strbad, MOP – DzPGS 
Jernej Vozelj, PNZ svetovanje projektiranje 
Darja Piciga, MOP 
Nataša Kovač, ARSO 
Barbara Bernard Vukadin, ARSO 
Jernej Stritih, Stritih d.o.o. 
Jurij Stritih, Stritih d.o.o. 
Katarina Mulec, Stritih d.o.o. 
 
 
Uvodno besedo je na začetku podala dr. Darja Piciga, MOP. Pojasnila je pomen ekološkega odtisa z 
vidika trajnostnega načrtovanja in razvoja Slovenije, njegov pomen za Strategijo razvoja Slovenije 2030 
in Nacionalni energetski in podnebni načrt. Sledila je predstavitev ekološkega odtisa kot vodilnega 
kazalca za področje okolja v Strategiji razvoja Slovenije 2030 in predstavitev ozadja izračunov 
ekološkega odtisa po metodologiji Global Footprint Network. Ob tem so bile podane ugotovitve 1. 
faze projekta in program dela v okviru projekta za leto 2019 (glej priložene datoteke k zapisniku).  
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Ker promet ustvarja največji delež v celotnem ekološkem odtisu Slovenije, so bila kot izhodišče za 
delavnico podana naslednja dejstva, ki povzemajo trenutno stanje:  

• 86,2 % pkm opravimo v osebnih vozilih, 11,8% z avtobusi, 2% z vlaki (2016, Eurostat);  
• 52,9% delovno aktivnih odhaja na delo v drugo občino (457.000 oseb, 2017, SURS); 
• najbolj prometno obremenjena je Ljubljana, kamor dnevno migrira 150.000 oseb (prihodi in 

odhodi); 
• povprečna razdalja dnevne vožnje na delovni dan je 20 km. 

 
Izhodiščni scenarij Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta že nudi podlage za zmanjšanje 
ekološkega odtisa z ukrepi, kot so spodbujanje, promocija trajnostne mobilnosti, nadaljnje 
subvencioniranje javnega prevoza, sistem integriranega javnega prevoza za celotno Slovenijo in 
spodbujanje infrastrukture (železniške, kolesarske in za pešce), možni pa so še dodatni ukrepi, s 
katerimi bo mogoče doseči cilj zmanjšanja ekološkega odtisa na ciljno vrednost leta 2030. Zato je bila 
razprava v nadaljevanju usmerjena v izmenjavo mnenj glede naslednjih ukrepov:  

• Učinek novih vlakovnih garnitur? 
• Financiranje infrastrukture, izzivi? 
• Izgradnja ključnih delov (Ljubljansko železniško vozlišče LŽV kdaj?) 
• Nadgradnja in dodatne zmogljivosti obstoječih prog 
• Posodobitev shem in konceptov mestnega potniškega prometa (vkrcanje pri vseh vratih) 
• Mreža lahkotirnih železnic za potniški promet 
• Avtobusi na obstoječi avtocestni mreži 
• P+R izven središč (ob železnici, na priključkih avtocest) 
• Takse za vstop v mesto? 
• Sopotništvo ali delo od doma? 
 

Povzetek ugotovitev delavnice je podan v nadaljevanju. Po zaključku projekta bo organizirana javna 
predstavitev rezultatov za vso zainteresirano javnost, kjer bodo podane projekcije in scenariji za 
zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije. 

POVZETEK UGOTOVITEV UDELEŽENCEV DELAVNICE PO TEMATIKAH 
RAZPRAVE 

INFRASTRUKTURA IN FINANCE 
Majhna gostota prebivalstva otežuje vzpostavitev učinkovitega in dobro usklajenega javnega 
potniškega prometa. Še vedno imamo na cestah veliko osebnega avtomobilskega prometa, ki v 
prometni konici ustvarja prometne zastoje, katerih breme gre na račun onesnaženja okolja (podnebne 
spremembe, onesnaženost zraka, hrup, fragmentacija zemljišč, zmanjšanje biodiverzitete). Dejstvo je, 
da se obseg avtomobilskega prometa še povečuje in če se bo takšen trend nadaljeval, bo potrebno 
graditi nove ceste, kar pa okoljsko ni sprejemljivo. Zato je nujno proaktivno prostorsko načrtovanje in 
ukvarjanje z vprašanjem velikih investicijskih projektov, ki bodo zagotovili prehod v moderen sistem 
upravljanja.  
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Sredstva Podnebnega sklada v veliki meri financirajo infrastrukturne projekte, kot so kolesarske poti, 
P&R. Zanimanje občin za pridobitev sredstev je veliko. Podobno velja za spodbude Eko sklada.  
 
V prihodnje bo potrebno rešiti tudi problematiko dnevnih migracij, predvsem v času največjega 
povpraševanja, ko so kapacitete in frekvenca nezadostne. Glede na to, da je v Sloveniji veliko turizma, 
obstaja vprašanje, ali je mogoče zapolniti vrzeli med prometnimi konicami s turistično ponudbo. Glede 
na to, da je na lokalni ravni velika podpora za razvoj turizma, velja razmisliti, ali je lahko turizem 
motivator za rešitev problematike dnevnih migracij.   

LJUBLJANSKO ŽELEZNIŠKO VOZLIŠČE – NUJNO! 
V prostorskih planih je že rezervacija prostora za Ljubljansko železniško vozlišče (LŽV je državni 
projekt), ki je nujno tako za razvoj potniškega kot tovornega prometa.  
 
Mesto Ljubljana je zainteresirano, da projekt LŽV steče naprej, zato na to opozarja in apelira na državo.  
DZ-Odbor za infrastrukturo in okolje je MZI in MOP naložil nalogo, da pripravijo akcijski načrt za razvoj 
prometa v LUR. S tem je povezana tudi širitev AC, ki pa ne more biti edina rešitev za Ljubljano. Rešitev 
je v součinkovanju več ukrepov - od izboljšane mreže regionalnih železniških prog, večje frekvence 
javnega prometa, do ugoditve potreb po razširitvi nekaj cest. Osnutek akcijskega načrta je trenutno v 
usklajevanju. V okviru razprave je bilo ugotovljeno, da je razlika me obvoznico v primerjavi z javnim 
prevoz v Ljubljani v ceni in da se eksterni stroški pri tem ne upoštevajo v zadostni meri.   
 
Ob tem velja omeniti tudi rast tovornega prometa, kar je dodaten razlog za ureditev železnice okoli 
Ljubljane, ki je trenutno ozko grlo v sistemu. 

ŽELEZNICE 
Testiranje novih kompozicij železniških vlakov je predvideno za leto 2020. To ne bo spremenilo 
problemov, kot so frekvenca, omejitve omrežja in infrastrukture, tovornega prometa, bo pa zelo 
pozitivno sporočilo SŽ javnosti o povečanju kapacitet v konicah. Posodablja se tudi prodajni sistem 
kart in sicer tako, da bo bolj dostopne. Dodaja se nove ponudbe. Razširiti je potrebno sistem P&R s 
ciljem, da se promet ustavi izven mest. Po podatkih SŽ pride 40-50% ljudi do železniške postaje z 
osebnim avtomobilom. Zato bo potrebno še 30.000 parkirišč, ki bodo zagotovile parkiranje in prestop 
na vlak, predvsem za rešitev dnevne mobilnosti. Za nadaljevanje poti so v bližini mest že na voljo 
rešitve za mikromobilnost, kot so električna kolesa in skiroji. Probleme za razvoj parkirišč in celotne 
infrastrukture (namestitev električnih koles, skirojev) predstavlja lastništvo zemljišč in pomanjkanje 
enotnega upravljanja. 
 
V nadalje bo potrebna sinhronizacija voznih redov SŽ, avtobusov in ostalega JPP. Nujna je dvotirnost 
in elektrifikacija celotnega omrežja. To potrjuje tudi podatek je, da je 22% ljudi nezadovoljnih z voznimi 
redi, ki so na voljo, 20% pa nima dostopa do JPP. Za 3%  ljudi je prevoz z vlakom predrag. 

KREPITEV JPP NA ŠIRŠEM MESTNEM OBMOČJU 
H krepitvi JPP na širšem mestnem območju lahko pripomorejo celostne prometne strategije. Dejstvo 
je, da se pri uvajanju trajnostne mobilnosti še precej lovimo. Celostne prometne strategije se 
pripravljajo, prostorske akte, ki naj bi ideje CPS udejanili, pa izvajajo občine same. Velikokrat je za 
določene trajnostne ukrepe izredno težko dobiti podporo županov.  
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Za udejanjanje CPSjev bi bilo nujno regionalno sodelovanje, ki bi dalo večje rezultate.  Kot primer dobre 
prakse na področju trajnostne mobilnosti je vsekakor Ljubljana, kljub pomanjkljivostim - mestni 
avtobusi, vsaj v Ljubljani, niso optimizirani, predlagano je bilo vkrcavanje na vseh vratih, večja 
dostopnost, več postajališč, standardi dostopnosti. Brezplačne vozovnice bodo verjetno »medvedja« 
usluga, boljše bi bile integrirane vozovnice. 
 
Potrebno je več komunikacije z občinami in občani, večja dostopnost do informacij. Obstaja veliko 
majhnih ukrepov, ki pripomorejo k dolgoročni podpori v (večja) vlaganja. 
Koliko lokalni ukrepi pripomorejo k izboljšanju dnevnih migracij? Bistven je prehod med lokalnim in 
državnim sistemom prevoza, potrebne so urejene in usklajene stične točne. 
Povečevanje prioritete za javni prevoz ima potencial, le pospešiti ga je potrebno v sklopu zakonodajnih 
ukrepov, politikam in z dodatnimi investicijami.  

HITRI AVTOBUSI NA AVTOCESTAH 
Hitre medmestne linije se že uvajajo za potrebe hitre vožnje do Ljubljane (npr. Kranj-Ljubljana). Za 
večji razmah hitrih avtobusov je potrebno povezovanje različnih sektorjev, nujno je fleksibilno 
načrtovanje, podpora JPP ter nujna uporaba obstoječe infrastrukture, še preden se začne planirati 
nove ceste in nove gradnje. Za uvajanje hitre medmestne linije je še nekaj omejitev glede predpisov 
za avtobusne linije. Nadaljnja nadgradnja bi bila možna s postajališči na uvozih na AC, kar je združljivo 
z uvajanjem P&R ob avtocestah. 

(DIVJA) PARKIRIŠČA OB AVTOCESTAH IN ŽELEZNICAH 
Gradnja P&R  sistemov trenutno ne sodi k delu javne železniške infrastrukture. Posledično prihaja do 
vsemogočih operativnih problemov glede širitve sistema. Težava je v povezovanjem državnega in 
lokalnega nivoja, predvsem v zvezi z lastništvom in upravljanjem zemljišč, kjer na bi P&R sistemi bili, 
ob železnicah in avtocestah. 

PROMOCIJA IN IZOBRAŽEVANJE 
Na vseh ravneh odločevalcev, od politikov na državni in občinski ravni, do uradnikov in prostorskih 
načrtovalcev, je potrebno več znanja in zavedanja. Prioritete so znane, načrti pripravljeni, problem je 
finančna izvedba.  Strokovnjakov predstavniki politike pogosto ne razumejo, saj njihovih rešitev ne 
vključujejo v odločitve. Zato je nujno povezovanje stroke in politike ter njihovo mreženje s ciljem, da 
gredo strokovne rešitve iz različnih, toda med seboj povezanih področij, v isto smer ter da ne prihaja 
do blokad. Le na takšen način lahko pridejo odločevalci do najbolj ustrezne rešitve. 
 
Zapisnik pripravila: 
Katarina Mulec in Jurij Stritih, Stritih d.o.o. 
Dopolnila: Nataša Kovač, ARSO 
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1. DELAVNICA - OKOLJSKI/EKOLOŠKI ODTIS SLOVENIJE:  
 

Trajnostno upravljanje gozdov v smislu zagotavljanja ponora ogljika 
in prilagajanja na podnebne spremembe 

 
 
Delavnica je bila izvedena 11. novembra 2019 od 9h do 13h v Veliki sejni sobi ARSO, Vojkova 
1b, Ljubljana. 
 
Delavnico je po pogodbi z ARSO izvedlo podjetje Stritih , Svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o. 
Namenjena je bila izvedbi projekta »Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov zmanjšanja 
ekološkega in ogljičnega odtisa Slovenije«, katerega cilj je izdelava projekcij in scenarijev za zmanjšanje 
ekološkega odtisa Slovenije v skladu s ciljem Strategije razvoja Slovenije do leta 2030. Ta načrtuje 
njegovo zmanjšanje za približno 20 odstotkov (od 4,7 gha/osebo v letu 2013 do 3,8 gha/osebo v letu 
2030). Rezultati 1. faze projekta so bili uporabljeni pri pripravi okoljskega poročila za Nacionalni 
energetski in podnebni načrt (NEPN). Kazalci projekta bodo uporabljeni za razvoj in nadgradnjo 
sistema Kazalci okolja v Sloveniji, ki ga razvija ARSO. 
 
Prisotni: 
Tanja Cegnar, ARSO 
Mojca Dolinar, ARSO 
Matjaž Harmel, ZaVita d.o.o. 
Tadej Kogovšek, ZRSVN 
Boštjan Mali, Gozdarski Inštitut Slovenije 
Igor Milavec, GZS ZLPI 
Simon Poljanšek, MKGP 
Katja Sonnenschein, GIS 
Primož Turnšek, Mladi za podnebno pravičnost 
Ana Žust, ARSO 
Jurij Stritih, Stritih d.o.o. 
Katarina Mulec, Stritih d.o.o. 
Darja Piciga, MOP 
Andrej Breznikar, Zavod za gozdove Slovenije 
Jože Mori, Zavod za gozdove Slovenije 
Robert Robele, SIDG d.o.o. 
Nataša Kovač, ARSO 
Barbara Bernard Vukadin, ARSO 
 
 
Uvodno besedo je na začetku podala dr. Darja Piciga, MOP. Pojasnila je pomen ekološkega odtisa z 
vidika trajnostnega načrtovanja in razvoja Slovenije, njegov pomen za Strategijo razvoja Slovenije 2030 
in Nacionalni energetski in podnebni načrt. Sledila je predstavitev ekološkega odtisa kot vodilnega 
kazalca za področje okolja v Strategiji razvoja Slovenije 2030 in predstavitev ozadja izračunov 
ekološkega odtisa po metodologiji Global Footprint Network. Ob tem so bile podane ugotovitve 1. 
faze projekta in program dela v okviru projekta za leto 2019 (glej priložene datoteke k zapisniku).  
Poudarjeno je bilo, da s pomočjo izbranih ukrepov, ki so bili predlagani in vključeni v okoljsko poročilo  
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k NEPN lahko skupno dosežemo 12,6% zmanjšanje ekološkega odtisa (glede na 2014), kar je premalo 
za dosego cilja do leta 2030.  
 
Gozdovi največ prispevajo k biokapaciteti (82%). Ker so ranljivi na podnebne spremembe je potrebno, 
da zagotovimo njihovo trajnostno upravljanje v smislu zagotavljanja ponora ogljika. Zato želimo v 
okviru delavnice identificirati možne dodatne ukrepe in potenciale za postavitev bolj ambicioznih 
scenarijev za doseganje ciljev iz naslova ekološkega odtisa. 
 
Trenutno pokrivajo gozdovi 58,3% površine Slovenije, ki je po gozdnatosti na četrtem mestu v EU 
(SURS, 2016). Slovenija razpolaga s 350 mil. m3 lesne zaloge (zaseda prvo mesto v EU). Le Švica ima 
več zaloge v listavcih (55%) (SURS, 2016). Lesni prirastek je v Sloveniji enak 8,7 mil. m3, posek pa 6,1 
mil. m3, možnega je 94% poseka, večinoma iglavci (SURS, 2016). V zasebni lasti je v Sloveniji 76,5% 
gozdov, povprečna posest je velika 2,5 ha (ZGS, 2017). 
 
Zaradi posledic podnebnih sprememb se povečuje nepredvidljivost (ekstremne suše, nevarnost 
požarov, vetrolomi in drugi ekstremni dogodki). Predvideva se, da bo površina gozdov ostala bolj ali 
manj konstantna. Lesna zaloga v iglavcih se zmanjšuje, v listavcih pa povečuje, možne so hitre 
spremembe zaradi škodljivcev, bolezni. Biokapaciteta je močno odvisna od tekočega prirastka. 
Povpraševanje po lesu za predelavo in energetsko izrabo se izredno povečuje, zato je potrebna večja 
podpora za prehod v nizkoogljično krožno gospodarstvo z lesom kot ključno lokalno surovino. 
 
Za potrebe razprave so bila na osnovi podanih dejstev dana naslednja izhodišča: 

• Kakšen naj bo obseg poseka, sanitarne sečnje? 
• Kam so umeščeni ukrepi za zagotovitev izvajanja gojitvenih ukrepov (NEPN, Dolgoročna 

podnebna strategija, Kmetijska politika) 
• Ali je predvidena optimizacija, zagotavljanje ponorov, tveganja za izpuste (NAP?), plačila za 

ponore? 
• Ali se načrtuje ekonomsko podporo lastnikom za uravnavanje nihanja? 
• Uporaba biomase in energetska učinkovitost? 
• Opcije uporabe lesa -proizvodnja biogoriv, elektrike ali kot (gradbeni) material? 

 
Povzetek ugotovitev delavnice je podan v nadaljevanju. Po zaključku projekta bo organizirana javna 
predstavitev rezultatov za vso zainteresirano javnost, kjer bodo podane projekcije in scenariji za 
zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije. 

POVZETEK UGOTOVITEV UDELEŽENCEV DELAVNICE PO TEMATIKAH 
RAZPRAVE 

TRENUTNO STANJE 
Gozdovi so v zadnjih letih podvrženi intenzivni sanitarni sečnji, ki je posledica nedavnih vremenskim 
ujm. Zaloga lesa se povečuje, odpornost gozdov pa upada s staranjem sestojev. Na letni ravni 
obnovimo premalo gozdov. Zato bi jih bilo potrebno umetno obnavljati, kar je velik finančni vložek. 
Oviro predstavlja tudi zasebno lastništvo. Za potrebe pogozditev ima Slovenija na razpolago premalo 
drevesnic, ki bi lahko zagotavljale kvaliteten material. Priložnosti so EU sredstva, ki imajo daljše 
proračunsko obdobje, potreben pa je dobro zastavljen program. Ker se trenutno zagotavlja večinoma 
sečnjo, so se gojitvena dela zmanjšala na tretjino.  
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Prihaja doba, ko bo nega gozda ena najpomembnejših dejavnosti. Za odpornost gozdov je potrebna 
genetska pestrost, vendar ne le pestrost vrst, ampak tudi pestrost znotraj vrste, kar je težko zagotoviti 
z umetnim sajenjem. Postavlja se vprašanje, ali je rešitev vpeljava genetskega monitoringa. V 
prihodnje moramo zagotoviti tako ohranjanje kot obnovo. Pri tem se izpostavlja problematika smreke, 
ki v nižje ležečih gozdovih nima prihodnosti, vendar pa je še vedno pomembna gospodarsko surovina 
(ali je primerna zamenjava smreke z jelko?). 

DRŽAVNI IN PRIVATNI GOZDOVI  
Z državnimi gozdovi načeloma dobro gospodarimo, pri privatnih je stanje slabo zaradi velikega števila 
lastnikov, ki so neaktivni gospodarji in med seboj nepovezani. Pri privatnih lastnikih je veliko 
nezaupanja in pomankanje interesa. 
 
Upravljanje državnih gozdov je naslednje: realno je 2/3 sečnje sanitarne, želja je 50% iglavci, 50% 
listavci + 10% sanitarne sečnje. Da bi se povečalo trajnostno upravljanje gozdov, se predvideva širjenje 
državnega gozda (ekonomika upravljanja) z odkupi – 2020 1.200 ha, potem 1.500/leto. Močna je 
krepitev lastne proizvodnje, pojavljajo pa se sistemske težave pri realizaciji in odobravanju posegov – 
neskladje med MKGP in MOP. Potrebna je sprememba zakona iz leta 1994. 

UKREPI ZA POVEZOVANJE LASTNIKOV  
Ukrepi za povezovanje lastnikov gozdov so bili so do sedaj večinoma neuspešni. Zakaj? Stvari delamo 
na star način, pričakujemo drugačne rezultate. Potrebna je trdna ekonomika, upoštevanje 
raznovrstnosti in integralni ukrepi, saj se subvencioniranje »kar tako« ne obnese. 
Možne rešitve: 
• financiranje učinkov in ne ukrepov (!)  
• profesionalizacija upravljanja z večjimi subvencijami, ki bi bile omejene na velikost gozda 5-15 ha 

(zveze privatnih lastnikov, ki jih upravljajo redno zaposleni, delo subvencionirano, povečanje 
donosov za lastnike in zagotovljeno dobro upravljanje s ciljem bolj odpornih gozdov) 

• program razvoja podeželja je izrazito neuspešen pri povezovanju lastnikov gozdov, zato bi bilo 
potrebno ta ukrep ponovno preučiti in ga okrepiti v izvajanju (preveč administrativnih ovir)  

• ukrepi bi morali biti del strategije in kot taki tudi financirani 
• potreba po celostni obravnavi, saj je potrebno upoštevati številne dejavnike  
• rešiti problematiko financiranja (proračunska obdobja 1 leto (!) - narava ne funkcionira v skladu s 

časovnimi obdobji proračuna) 

PODNEBNE SPREMEMBE 
Podnebne spremembe so problem ljudi in ne narave. Narava se prilagaja prepočasi glede na naše 
potrebe. Rešitev za gozdove je nedvomno pospešitev prilagajanja strukture gozda na podnebne 
spremembe z umetnim pogozdovanjem, kar pa je draga rešitev. Pri tem je potrebno upoštevati tudi 
pomen kaskadnih efektov - manjši, a bolj pogosti dogodki povzročijo več škode kot en velik. Problem 
so tudi sinergije med različnimi vplivi podnebnih sprememb, recimo suše in širitev lubadarja. 
V prihodnje je potrebno več napora usmeriti v raziskave v lokalnih okoljih - trenutno nimamo dovolj 
dobre slike gozdnih združb, le-te pa so nujno potrebne za izdelavo strategije priprave gozdov na 
podnebne spremembe. Pri tem ima pomembno vlogo tudi osveščanje splošne javnosti (in 
odločevalcev, politikov) o pomembnosti gozdov, posledic podnebnih sprememb nanje, načinom 
trajnostnega upravljanja, saj je trenutno precej nerazumevanja glede te problematike. 
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LES KOT GRADBENI MATERIAL 
Lesna industrija v Sloveniji trenutno raste, problem so omejitve s strani gradbene zakonodaje in javnih 
naročil, ki onemogočajo večjo uporabo (domačega) stavbnega lesa. Potrebno je podpreti povečanje 
povpraševanja, domačega poseka bo za te potrebe dovolj. Na področju inovativnosti imamo precej 
zanimivih proizvajalcev, ki so priznani v svetu oblikovanja, a butična proizvodnja ne bo dovolj (lesa je 
več kot ga lahko porabi butična proizvodnja). Uporaba lesa v stavbne, gradbene namene je zato 
ključna. Rešitev je v ureditvi trga - v  ojačanju verige, od proizvajalcev, prek izvajalcev do končnih 
porabnikov. Pri tem je prisotna problematika ekosistemskih rešitev (podnebne spremembe 
povzročajo upad biodiverzitete), tak pristop je lahko zelo nevaren, če se nepravilno pripiše vrednosti 
ekosistemskim storitvam. Zato je nujno financiranje integralnih ukrepov. 

RABA LESA V ENERGETSKE NAMENE 
Če se okrepi lesnopredelovalno industrijo, bo na račun dovolj odpadnega materiala (od proizvodnje) 
dovolj goriva za kurjavo. Izpostavlja se vprašanje, ali je mogoče bolje les kuriti, namesto, da nam “sedi” 
v gozdu? 

Kurjenje lesa v gospodinjstvih trenutno predstavlja problem na področju onesnaževanja zraka –les je 
sicer ogljično nevtralno gorivo, vendar zaradi delcev, ki nastajajo pri zgorevanju velik onesnaževalec 
zunanjega zraka, predvsem v zimskem času.  Postavlja se vprašanje ali so morda boljša skupinska 
kurišča na les namesto individualnih hiš?  

Za predelavo lesa v druga goriva, kot so bioplin in biodizel, se postavlja vprašanje tehnologije in 
stroškov. Subvencije za kurjenje lesa niso smiselne.  

 

Zapisnik pripravila: 
Katarina Mulec in Jurij Stritih, Stritih d.o.o. 
Dopolnila: Nataša Kovač, ARSO 
Ljubljana, 29.11.2019 
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2. DELAVNICA - OKOLJSKI/EKOLOŠKI ODTIS SLOVENIJE:  
 

Spodbujanje energetske učinkovitosti in rabe obnovljivih virov 
energije v javnih in poslovnih stavbah  

&  
Uvajanje fotovoltaičnih panelov na stavbah ter drugih pozidanih 

površinah, v povezavi z elektro-mobilnostjo in razpršenim 
skladiščenjem v baterijah 

 
 
Delavnica je bila izvedena 15. novembra 2019 od 9h do 13h v Veliki sejni sobi ARSO, Vojkova 
1b, Ljubljana. 
 
Delavnico je po pogodbi z ARSO izvedlo podjetje Stritih , Svetovanje za trajnostni razvoj, d.o.o. 
Namenjena je bila izvedbi projekta »Nadaljnja analiza potencialov izbranih ukrepov 
zmanjšanja ekološkega in ogljičnega odtisa Slovenije«, katerega cilj je izdelava projekcij in 
scenarijev za zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije v skladu s ciljem Strategije razvoja 
Slovenije do leta 2030. Ta načrtuje njegovo zmanjšanje za približno 20 odstotkov (od 4,7 
gha/osebo v letu 2013 do 3,8 gha/osebo v letu 2030). Rezultati 1. faze projekta so bili 
uporabljeni pri pripravi okoljskega poročila za Nacionalni energetski in podnebni načrt (NEPN). 
Kazalci projekta bodo uporabljeni za razvoj in nadgradnjo sistema Kazalci okolja v Sloveniji, ki 
ga razvija ARSO. 
 
Prisotni: 
Oliviera Baćović Dolinšek, Informa Echo 
Rajko Dolinšek, Informa Echo 
Ajda Cafun, Mladi za podnebno pravičnost 
Tadeja Kovačič, Eko sklad 
Edvard Košnjek, Elektro Gorenjska d.d. 
Gorazd Marinček, Združenje ROVO 
Jasna Pečjak, Metron Inštitut 
Nicoleta Nour, Mladi za podnebno pravičnost 
Darja Piciga, MOP 
Jurij Stritih, Stritih d.o.o. 
Katarina Mulec, Stritih d.o.o. 
Nataša Kovač, ARSO 
Barbara Bernard Vukadin, ARSO 
 
Uvodno besedo je na začetku delavnice podala dr. Darja Piciga, MOP. Pojasnila je pomen ekološkega 
odtisa z vidika trajnostnega načrtovanja in razvoja Slovenije, njegov pomen za Strategijo razvoja 
Slovenije 2030 in Nacionalni energetski in podnebni načrt. Sledila je predstavitev ekološkega odtisa 
kot vodilnega kazalca za področje okolja v Strategiji razvoja Slovenije 2030 in predstavitev ozadja 
izračunov ekološkega odtisa po metodologiji Global Footprint Network.  
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Ob tem so bile podane ugotovitve 1. faze projekta in program dela v okviru projekta za leto 2019 (glej 
priložene datoteke k zapisniku).  
 
Jurij Stritih je za potrebe razprave podal trenutno stanje na področju javnih in poslovnih stavb. Javne 
in poslovne stavbe močno zaostajajo za gospodinjstvi po doseganju ciljev URE (učinkovite rabe 
energije) in OVE (obnovljivih virih energije). V veliki meri se zanašamo na energetsko pogodbeništvo. 
Ob tem se na trgu pojavlja hitra rast števila električnih vozil. Pri tem imajo velike težave prebivalci 
večstanovanjskih hiš (ni zagotovljeno polnjenje za uporabnike). Po podatkih SURS za področje 
obnovljivih virov energije,  število sončnih elektrarn stagnira (221 MW v 2018, SURS). Pojavil se je 
primer prve skupnostne sončne elektrarne (Jesenice). 
 
Predlog Nacionalnega energetsko-podnebnega načrta (NEPN) predvideva okoli 100 MW novih sončnih 
elektrarn letno in 5 GW kapacitet do leta 2040. Velik je poudarek na večjih sončnih elektrarnah, 
umeščanju teh na stavbe ter na degradirana območja. NEPN predvideva nadaljevanje ukrepov URE v 
stavbah, uporabo lesa in materialov z nižjim odtisom ter zmerno elektrifikacijo prometa (cca 20% do 
leta 2030).  
 
Izhodiščni scenarij Nacionalnega energetskega in podnebnega načrta že nudi podlage za zmanjšanje 
ekološkega odtisa z ukrepi, kot so umeščanje sončnih elektrarn v distribucijsko omrežje (proizvodnja 
in poraba na isti lokaciji), cena energije za poslovne uporabnike, pomen energetskega upravljanja, 
potencial ekonomsko upravičene fotovoltaike (do 20 TWh letno?), tehnične in administrativne ovire 
pri izgradnji sončnih elektrarn, polnilno infrastrukturo za e-mobilnost, pospešitev energetske prenove 
javnih, poslovnih stavb. Ker bodo za dosego cilj ekološkega odtisa potrebni še dodatni ukrepi, je bila 
razprava v nadaljevanju usmerjena v naslednje dodatne ukrepe:  

• Sončne elektrarne na nakupovalnih središčih, trgovinah, garažah kot prioriteta; 
• Predpisi za podjetja glede samooskrbe z elektriko; 
• Javno polnjenje e-vozil preko javne razsvetljave; 
• Senčenje parkirišč s fotovoltaičnimi paneli; 
• Zelena davčna reforma, olajšave za reinvesticijo dobička v izgradnjo OVE; 
• Kombiniranje zelenih streh in sončnih elektrarn. 
 

Povzetek ugotovitev delavnice je podan v nadaljevanju. Po zaključku projekta bo organizirana javna 
predstavitev rezultatov za vso zainteresirano javnost. Podane bodo projekcije in scenariji za 
zmanjšanje ekološkega odtisa Slovenije v skladu s ciljem Strategije razvoja Slovenije. 

POVZETEK UGOTOVITEV UDELEŽENCEV DELAVNICE PO TEMATIKAH 
RAZPRAVE 

 
NACIONALNI ENERGETSKO-PODNEBNI NAČRT (NEPN) 
Vodilno vlogo za NEPN ima Ministrstvo za infrastrukturo. Pripravlja ga konzorcij, ki je heterogena 
združba strokovnjakov. Ti vidijo NEPN kot priložnost za povezovanje različnih strok. Po ambicioznem 
scenariju je v NEPN predvideno, da se bo letno vgrajevalo dodatnih 6.600 toplotnih črpalk, do 34.000 
električnih vozil in 100 MW nove fotovoltaike. Osnovna predpostavka NEPN je najprej učinkovita raba 
energije, nato pa obnovljivi viri. V najboljšem primeru bo to privedlo do 38% znižanja porabe končne 
energije pri maksimalnem povečanju učinkovitosti. 
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POTREBNA INFRASTRUKTURA IN VIRI ELEKTRIČNE ENERGIJE 
Pri razpršeni proizvodnji se pojavlja problem hranilnikov. Dobro bi bilo dodajati proizvodnjo tam, kjer 
so že hranilniki. Za potrebe električnih vozil in toplotnih črpalk bo potrebno ojačati električno omrežje. 
Celostna racionalizacija sistema je potrebna zato, da bodo investicije v omrežje zagotavljale potrebne 
kapacitete ob koncu življenjske dobe. 
 
Optimalna rešitev bi bilo kartiranje Slovenije v smislu okoljskih možnosti in omejitev (zaščitena 
območja) in obstoječe infrastrukture, da se najdejo lokacije najlažjega umeščanja. 
 
Potrebno je, da  država omogoči prednostno tiste investicije v omrežje, kjer ni potrebno zagotavljati 
novih proizvodnih kapacitet, saj se z investicijo v omrežje omogoči večje število razpršenih proizvodnih 
enot. Že za ojačitev omrežja bo potrebno od 2-4 milijarde €. Za proizvodne kapacitete bi se lahko 
vzpostavil sistem zelenih obveznic, da se vsem omogoči sodelovanje pri energetskem prehodu. 
 
Lokalna proizvodnja in poraba zmanjšujeta izgube v omrežju in potrebo po ojačitvi. Uravnavanje porab 
je še v povojih, ostajajo že pametni nadzorni sistem potrebe elektrike, upravljanje s porabo na strani 
odjemalca, usklajevanje z lokalno proizvodnjo (izpostavljen primer šole v Idriji). Izražena je bila tudi 
ideja, da se posnema borzne sisteme za software, saj imajo veliko vhodnih informacij in so odvisni od 
sprememb v realnem času. 
 
ODPADNA TOPLOTA 
Odpadna toplota po veljavnih predpisih ni prepoznana kot odpadek ali vir. V industriji, kjer je tega 
največ, so krožni sistemi ali druge rešitve dober potencial za še dodaten prihranek. Industrija že 
načrtuje prehod na bolj učinkovite naprave. Možnost je tudi kogeneracija elektrike in toplote, saj jo že 
potrebujejo na lokaciji. Za podjetja so potrebne fiskalne spodbude ali olajšave, da bi se prej odločila 
za take investicije. NEPN predvideva nekaj ukrepov na tem področju. 
 
STIMULATIVNI UKREPI 
Na področju energetske učinkovitost javnih in poslovnih stavb je potrebnih več spodbud. Dodaten 
kriterij za subvencije je lahko ustrezna energetska učinkovitost in energetski manager v podjetju, ki 
želi pridobiti državno podporo. Na tem področju je še pomanjkanje ozaveščenosti ali usposobljenega 
kadra v podjetjih, kar omejuje odločitve za investicije. Energija predstavlja relativno majhen strošek 
za podjetja, zato ne dobi veliko pozornosti. Potrebne so spodbude z več strani, kot so bonusi za 
samooskrbne stavbe, razrešitev vprašanj glede trošarin in davka, možnosti nadomestil za uporabo 
stavbnih zemljišč. 
 
Ministrstvo za finance mora biti del zgodbe, trenutno je problem priliv financ (velik pomen trošarin). 
Vsak privarčevan evro v podjetju se vrne z multiplikativnim učinkom, če se porabi znotraj 
gospodarstva, tudi če ne gre skozi državni proračun. 
 
POTENCIAL TRGOVINSKIH IN INDUSTRIJSKIH OBJEKTOV 
V Sloveniji smo vodilni po površini nakupovalnih središč in trgovin na prebivalca. Z mehkimi predpisi 
in ozaveščanjem lahko spodbudimo odgovorne podjetnike da poskrbijo za manjšo porabo energije ali 
za samoproizvodnjo elektrike. Zanašanje na papirje in predpise je premalo. Vključitev občin in lokalnih 
odločevalcev je nujno. Pri tem bi se lahko vezali na energetsko učinkovitost in tako omogočili  dodatek 
h glavarini za občine. 
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Elektro Gorenjska in IJS so izvedli raziskavo, kje so dovolj močne transformatorske postaje v 
industrijskih območjih za umeščanje večjih sončnih elektrarn. Že s tem ukrepom je dosežen cilj NEPN 
za 1 GW proizvodnje moči do 2030, tako, da je potencial na tem področju zelo velik.  
 
LOKALNA RAVEN IN UKVARJANJE S SKUPNOSTJO/KONČNIMI UPORABNIKI 
V NEPN je še premalo poudarka na ravnanju ljudi. Pomembna je fiskalna psihologija, se pravi sporočilo 
glede dajatev in ostalih inštrumentov države, ki jih država daje z NEPN kot vizijo. Država mora imeti 
izoblikovano enotno, optimistično stališče glede nadaljnjega razvoja tako tržnega kot netržnega 
gospodarstva. 
 
Sociološka komponenta bi lahko bila vključena v del NEPN, ki je namenjen raziskavam in razvoju, kjer 
je treba naslavljati energetska vprašanja s pogledom družboslovnih strokovnjakov. 
 
Glavno vprašanje je, kako animirati končne uporabnike. Ozaveščanje in izobraževanje sta prva in 
najučinkovitejša ukrepa za to. Dobro bi bilo pojasniti, da ta prehod ne pomeni, da se je treba 
odpovedati udobju ali funkcionalnosti, večinoma pomeni samo reorganizacijo ali spremembo navad. 
Posameznikom je potrebno pojasniti učinke dosedanjih in prihodnjih ukrepov, se pravi določenih 
subvencij in kreditov ter kako jih lahko uporabijo za lastne potrebe. Na ta način si lahko zagotovimo 
več aktivnih odjemalcev, ki so zaželeni za bolj učinkovito rabo energije. Izveden je bil že pilotni projekt 
vpeljave 3. tarife v času viška porabe energije, na katerega so se gospodinjstva in mali podjetniki 
pozitivno odzvali. V okviru projekta so eno leto prejemali obvestila in prilagajali porabo. 
 
Potreba po energiji je osnovna potreba, podobno kot potreba po pitni vodi, čistem zraku in podobno. 
Zato bi jo bilo potrebno zapisati v Ustavo kot osnovno potrebno, do katere mora vsem prebivalcem 
zagotoviti dostop država. 
 
Problem premajhne energetska pismenosti rešuje NEPN z vključitvijo teh tematik v šole, kar se je v 
preteklosti izkazalo tudi za učinkovit mehanizem ozaveščanja staršev preko otrok. Pomanjkanje 
usposobljenosti strokovnjakov je potrebno reševati tudi na visokošolski ravni, saj primanjkuje tako 
zavedanja kot izvajalcev tehničnih rešitev. 
 
Nujen je trajnostni sistem spodbud, da se izognemo energetski revščini in povečanju energetske 
revščine. Trenutno je skoraj nemogoče predvideti cene tehnoloških rešitev in energije v prihodnosti. 
Sistem 'net-metering'-a prenese stroške privatne investicije na vse ostale porabnike in ne bo vzdržen, 
predvideva se ukinitev do 2023. Možnost bi bila obravnava oskrbe z energijo podobno kot z vodo, da 
ima vsak pravico do neke osnovne količine in da se loči komunalno elektriko od komercialne. 
 
ADMINISTRATIVNE OVIRE 
Pri sofinanciranju projektov za večstanovanjske stavbe naleti Ekosklad na dve težavi. Prva je potrebno 
soglasje več kot 75% etažnih lastnikov ali pa problematični upravljalci, s katerimi je nemogoča 
izvedljivost projekta, ker ne vidijo koristi v investiranju. Druga in še večja težava pa je dejstvo, da si 
nekateri stanovalci take investicije dejansko ne morejo privoščiti, tudi, če ne izpolnjujejo vseh 
kriterijev socialne ogroženosti. V tem primeru ni možnosti bremenitve rezervnega skala za potrebe 
kredita. Tu bi lahko bila opcija države kot poroka oziroma delovanje Ekosklada kot komunalne banke. 

 
 
Zapisnik pripravila: 
Katarina Mulec in Jurij Stritih, Stritih d.o.o. 
Dopolnila: Nataša Kovač, ARSO 



 

PRILOGA 3: IZBRANI KAZALCI   
ANNEX 3: SELECTED INDICATORS 
V tem delu dokumenta je shematsko prikazan potek izračuna projekcij in scenarijev zmanjšanja okoljskega odtisa Slovenije za izbrane ukrepe do leta 2030. 
Glede na spremenljivke v izračunih 'National Footprint Accounts 2018 Edition – Data Year 2014' Global Footprint Network, ki so služili kot izhodišče tega 
projekta, so prikazane glavne predpostavke, vhodni in vmesni indikatorji, ki vplivajo na končni izračun predvidenega okoljskega odtisa. Opisi scenarijev in 
predpostavk ter razlaga pomena posameznih indikatorjev, spremenljivk in posledic so v Prilogi 1 h končnem poročilu. V tabelah so na skrajni desni 
predstavljene vrednosti posameznih komponent okoljskega odtisa za izhodiščno leto 2014 in napovedi za vsak scenarij leta 2030. Od leve proti desni pa so za 
vsako skupino predpostavk po scenarijih predstavljeni vhodni in vmesni indikatorji, ki so služili za izračun spremembe spremenljivke v izračunu. Skupni vpliv 
posameznega izbranega ukrepa do leta 2030 je predstavljen v Prilogi 1.  

Tabeli sledi seznam uporabljenih virov za navedene indikatorje. 

This part of the document schematically shows the course of calculation of projections and scenarios for reducing the environmental footprint of Slovenia 
for selected measures until 2030. According to the variables in the calculations of 'National Footprint Accounts 2018 Edition - Data Year 2014' Global 
Footprint Network, which served as the starting point of this project , the main assumptions, input and intermediate indicators that influence the final 
calculation of the estimated environmental footprint are shown. Descriptions of scenarios and assumptions and an explanation of the meaning of individual 
indicators, variables and consequences are provided in Annex 1 to the final report. The tables on the far right present the values of individual components of 
the environmental footprint for the base year 2014 and forecasts for each scenario in 2030. From left to right, for each group of assumptions by scenarios, 
input and intermediate indicators are used to calculate the change in the variable calculation. The total impact of each selected measure until 2030 is 
presented in Annex 1. 

The table is followed by a list of sources used for the listed indicators. 

  



 

TABELA 1: TRAJNOSTNO UPRAVLJANJE GOZDOV 

TABLE1: SUSTAINABLE FOREST MANAGEMENT 
Predpostavke/ 
Assumptions 

Indikator 1/Indicator1 Indikator 2/Indicator2 Indikator 3/Indicator3 Spremenljivka v 
izračunu/Variable in 
the calculation 

Napovedana 
sprememba 
okoljskega odtisa 
/Projected change of 
EF 

Način upravljanja z 
gozdovi, nadaljevanje 
trendov rasti, 
pogostost in intenziteta 
motenj/ Mode of forest 
management, 
continuation of growth 
trends, frequency and 
intensity of 
disturbances 
 

Letni posek 
[m3]/Annual 
deforestation[m3] 

Lesna zaloga v gozdovih 
[m3/ha]/ Wood stock in 
forests [m3/ha]/ 

Neto letni prirast 
[m3/ha]/ Net annual 
increment [m3/ha]/ 

Produktivnost gozdov 
(yield factor)/ Forest 
productivity (yield 
factor) 

Biokapaciteta gozdov 
[gha]/Biocapacity of 
forests (gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

6.000.000 m3 346 m3/ha 4,57 m3/ha 2,51 3.833.924 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/baseline 
scenario2030 

6.000.000 m3 419 m3/ha 5,31 m3/ha 2,92 4.456.944 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with additional 
measures 
 
 

8.400.000 m3 350 m3/ha 4,78 m3/ha 2,63 4.007.892 gha 



 

Način upravljanja z 
gozdovi, razvoj 
lesnopredelovalne 
industrije/ Method of 
forest management, 
development of wood 
processing industry 

Proizvodnja lesa za 
kurjavo [m3]/ 
Production of 
firewood [m3] 

Uvoz lesa za kurjavo 
[m3]/Firewood 
import[m3] 

Izvoz lesa za kurjavo 
[m3]/ Firewood export 
[m3] 

Odtis proizvodnje lesa 
skupaj [gha]/EF of 
wood productions, 
total 

Odtis gozdnih 
proizvodov [gha]/EF of 
wood products /gha) 

Proizvodnja okroglega 
lesa [m3]/ Production 
of round wood[m3] 

Uvoz okroglega lesa 
[m3]/import of round 
wood[m3] 

Izvoz okroglega lesa 
[m3]/Export of round 
wood[m3] 

Odtis uvoza lesa skupaj 
[gha]/EF of import of 
wood[m3] 

Proizvodnja žaganega 
lesa [m3]/ Production 
of sawn wood [m3] 

Uvoz žaganega lesa 
[m3]/Import  of sawn 
wood [m3] 

Izvoz žaganega lesa 
[m3]/Export of sawn 
wood [m3] 

Odtis izvoza lesa skupaj 
[gha]/EF of export of 
wood [m3] 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

1.588.600 m3 167.678 m3 419.989 m3 3.093.923 gha 1.921.782 gha 
3.510.680 m3 287.771 m3 1.964.840 m3 2.959.690 gha 

700.000 m3 887.917 m3 1.050.180 m3 4.131.831 gha 
Izhodiščni scenarij 
2030/ baseline 
scenario2030 

1.588.600 m3 67.678 m3 319.989 m3 3.093.923 gha 1.921.782 gha 
3.510.680 m3 87.771 m3 1.764.840 m3 2.779.782 gha 

700.000 m3 887.917 m3 1.050.180 m3 3.951.923 gha 
Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/ Scenario 
with additional 
measures2030 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.988.660 m3 67.678 m3 619.989 m3 3.955.022 gha 1.323.627 gha 
4.510.680 m3 87.771 m3 2.964.840 m3 2.638.316 gha 
1.700.000 m3 687.917 m3 1.550.180 m3 5.269.711 gha 



 

Uporaba lesa v 
gospodinjstvih/ Use of 
wood in households 

 
Zmanjšanje emisij TGP 
ob prehodu na 
ogrevanje na les, lesno 
biomaso [tCO2]/ 
Reduction of GHG 
emissions during the 
transition to wood 
heating, wood 
biomass[tCO2 

Zmanjšanje emisij TGP 
zaradi izboljšanje 
energetske učinkovitosti 
stavb, vgradnje lesa 
[tCO2]/ Reduction of 
GHG emissions due to 
improving the energy 
efficiency of buildings, 
wood installation[tCO2] 

Emisije TGP 
gospodinjstev 
[MtCO2]/GHG 
emissions in 
households [MtCO2] 

Ogljični odtis 
gospodinjstev 
[gha]/Carbol footprint 
of households (gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

 0 0 0,7 MtCO2 236.616 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

 0 0 0,7 MtCO2 236.616 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. measures 

 
50.000 tCO2 50.000 tCO2 0,6 MtCO2 202.814 gha 

Način izračuna 
ogljičnega odtisa/ 
Carbon footprint 
calculation method 

Izvoz vgrajene energije 
[GJ]/ Export of 
installed energy (GJ) 

Ogljična intenziteta 
izvoza [MtCO2/GJ]/ 
Carbon intensity of 
exports [MtCO2/GJ]/ 

Izvoz vgrajenih emisij 
TGP [MtCO2]/ Export of 
installed emissions of 
GHG [MtCO2]/ 

Izvoz ogljičnega odtisa 
[gha]/Export of carbon 
footprint (gha) 

Ogljični odtis 
[gha]/Carbon 
footprint (gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

383.965.862 GJ 5,22499 E-08 MtCO2/GJ 20,06 MtCO2 6.781.476 gha 5.857.496 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

383.665.862 GJ 5,22479 E-08 MtCO2/GJ 20,05 MtCO2 6.775.915 gha 5.857.303 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. measures 

391.425.862 GJ 5,21001 E-08 MtCO2/GJ 20,39 MtCO2 6.893.404 gha 5.711.767 gha 



 

VIRI K TABELI 1/SORCES 
Indikator/Indicator Vir/Source 

• Proizvodnja, uvoz in izvoz lesa za kurjavo 
Production, import and export of firewood 

• Proizvodnja, uvoz in izvoz okroglega lesa 
Production, import and export of round wood 

• Proizvodnja, uvoz in izvoz žaganega lesa 
Production, import and export of sawn wood 

Javno dostopni podatki SURS preko Podatkovne baze SI-STAT, enaki tistim 
uporablenim v National Footprint Accounts 2018 Edition – Data Year 2014 – 
Slovenia (Global Footprint Network) 

• Letni posek 
Annual deforestation 

• Lesna zaloga v gozdovih 
Wood stock in forests 

Model stanja gozdov Zavoda za gozdove Slovenije/ Forest condition model of the 
Slovenian Forest Service 

• Zmanjšanje emisij TGP ob prehodu na ogrevanje na les, lesno biomaso 
Reduction of GHG emissions during the transition to wood heating, wood 
biomass  

• Zmanjšanje emisij TGP zaradi izboljšanje energetske učinkovitosti stavb, 
vgradnje lesa 
Reduction of GHG emissions due to improving the energy efficiency of 
buildings, wood installation 

Strokovna ocena/ Expert assessment 

• Neto letni prirast 
Net annual increment 

• Izvoz vgrajene energije 
Export of installed energy 

• Ogljična intenziteta izvoza 
Carbon intensity of exports 

• Izvoz vgrajenih emisij TGP 
Export of installed GHG emissions 

National Footprint Accounts 2018 Edition – Data Year 2014 – Slovenia (Global 
Footprint Network) 

  



 

TABELA 2: UVAJANJE FOTOVOLTAIČNIH PANELOV V POVEZAVI S POLNJENJEM ELEKTRIČNIH 
VOZIL IN RAZPRŠENIM SKLADIŠČENJEM ELEKTRIKE 

TABLE 2: INTRODUCTION OF PHOTOVOLTAIC PANELS IN CONNECTION WITH CHARGING OF 
ELECTRIC VEHICLES AND DISTRIBUTED STORAGE OF ELECTRICITY 

Predpostavke/ 
Assumptions 

Indikator 1/Indicator1 Indikator 2/Indicator2 Indikator 3/Indicator3 Spremenljivka v 
izračunu/Variable in 
the calculation 

Napovedana 
sprememba 
okoljskega odtisa 
/Projected change of 
EF 

Delež sončne energije v 
potrošnji 
gospodinjstev/ Share of 
solar energy in 
household 
consumption 

Proizvodnja elektrike 
iz sončnih elektrarn 
[GWh]/ Electricity 
generation from solar 
power plants (GWh) 

Ogljična intenziteta 
proizvodnje elektrike v 
termoelektrarni 
[gCO2/kWh]/ Carbon 
intensity of electricity 
production in a thermal 
power plant [gCO2/kWh]/ 

Zmanjšanje emisij TGP 
zaradi nadomeščanja 
premoga s soncem 
[MtCO2]/ Reduction of 
GHG emissions due to 
coal replacement by 
the sun [MtCO2]/ 

Emisije TGP elektrarn 
[MtCO2]/GHG 
emissions from power 
plants [MtCO2]/ 

Ogljični odtis 
proizvodnje elektrike 
iz termoelektrarn 
[gha]/ Carbon 
footprint of electricity 
production from 
thermal power plants 
/gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

257 GWh 820 gCO2eq/kWh 0 MtCO2 4,2 MtCO2 1.419.695 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

786 GWh 820 gCO2eq/kWh 0,1 MtCO2 4,1 MtCO2 1.385.893 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. measures 

3.300 GWH 820 gCO2eq/kWh 0,8 MtCO2 3,4 MtCO2 1.149.277 gha 



 

Sprememba števila 
avtomobilov, delež 
električnih 
avtomobilov/ Change 
in the number of cars, 
the share of electric 
cars 

Število avtomobilov na 
fosilna goriva/ 
Number of fossil fuel 
cars 

Povprečna letna 
prevožena razdalja 
avtomobilov na fosilna 
goriva [km]/ Average 
annual distance traveled 
by fossil fuel cars(km) 

Emisije TGP na 
prevožen km za 
notranje izgorevanje 
[gCO2/km]/ GHG 
emissions per km 
driven for internal 
combustion[gCO2/km]/ 

Emisije TGP iz prometa 
[MtCO2]/GHG 
emissions from 
transport [MtCO2]/ 

Ogljični odtis prometa 
[gha]/Carbon 
footprint of transport 
(gha) 

Število električnih in 
hibridnih 
avtomobilov/ Number 
of electric and hybrid 
cars 

Povprečna letna 
prevožena razdalja 
električnih avtomobilov 
[km]/ Average annual 
distance traveled by 
electric cars (km) 

Emisije TGP na 
prevožen km za 
električne 
[gCO2/km]/GHG 
emissions per km for 
electric cars [gCO2/km] 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

1.075.722 12.650 km  181,2 gCO2/km 5,30 MtCO2 1.791.520 gha 
1.240 16.880 km  46,6 gCO2/km 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

1.128.217 12.650 km 181,2 gCO2/km 5,67 MtCO2 1.916.588 gha 
153.753 16.880 km  20,7 gCO2/km 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. measures 

239.860 12.650 km 181,2 gCO2/km 3,00 MtCO2 1.014.068 gha 
1.042.110 16.880 km 3,48 gCO2/km 

Povečanje števila 
avtomobilov/ 
Increasing the number 
of cars 

 
Število 
avtomobilov/Number of 
cars 

Potrebna nova 
infrastruktura [ha]/ 
New infrastructure 
needed (ha) 

Pozidane površine 
[ha]/ Built-up areas 
(ha) 

Odtis pozidanih 
površin 
[gha]/Footprint of 
build-up areas 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

 
1,076,962 0 57.220 ha 51.490 gha 

Oba scenarija 
2030/Both scenarios 
2030 

 1,281,970 5.800 ha 63.020 ha 56.957 gha 



 

Ohranjanje celotne 
površine države/ 
Preservation of the 
entire surface of the 
country 

 
Povečanje pozidanih 
površin [ha]/ Increase in 
built-up areas (ha) 

Sprememba uporabe 
tal [ha]/Change in land 
use (ha) 

Produktivne površine 
[1000 ha]/Productivity 
areas (1000 ha) 

Biokapaciteta 
[gha]/BC (gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

 0 0 Kmetijske p.: 691 
Gozdovi: 1.187 

Infrast.: 57 

4.695.401 gha 

Oba scenarija 
2030/Both scenarios 
2030 

 5.800 ha infrastructure 
(infrastructure) 

3.000 ha kmetijskih p. 
(agricultural land) 

2.800 ha gozdov 
(forests) 

Kmetijske p. (agri 
land): 688 

Gozdovi (forests): 
1.184 

Infrast.: 63 

4.691.175 gha 

Način izračuna 
ogljičnega odtisa/ 
Carbon footprint 
calculation method 

Izvoz vgrajene energije 
[GJ]/ Export of 
installed energy (GJ) 

Ogljična intenziteta izvoza 
[MtCO2/GJ]/ Carbon 
intensity of exports 
[MtCO2/GJ]/ 

Izvoz vgrajenih emisij 
TGP v izdelkih 
[MtCO2]/ Exports of 
embedded GHG 
emissions in products 
[MtCO2]/ 

Izvoz ogljičnega odtisa 
[gha]/Export of carbon 
footprint (gha) 

Ogljični odtis 
[gha]/Carbon 
footprint (gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

383.965.862 GJ 5,22499 E-08 MtCO2/GJ 20,06 Mt CO2 6.781.476 gha 5.857.496 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

383.965.862 GJ 5,26546 E-08 MtCO2/GJ 20,22 Mt CO2 6.833.993 gha 5.896.246 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. measures 

383.965.862 GJ 4,76042E-08 MtCO2/GJ 18,29 Mt CO2 6.178.504 gha 5.412.599 gha 

VIRI K TABELI 2 



 

Indikator/Indicators Vir/Source 
• Število avtomobilov 

Number of cars 
• Število električnih in hibridnih avtomobilov 

Number of e-cars and hybrids 
• Število avtomobilov na fosilna goriva 

Number of cars using fosil fuels 
• Povprečna letna prevožena razdalja avtomobilov na fosilna goriva 

Average annual distance travelled by fossil fuel cars 
• Proizvodnja elektrike iz sončnih elektrarn 

Production of electricity from solar power plants 

Javno dostopni podatki SURS preko Podatkovne baze SI-STAT 

• Ogljična intenziteta proizvodnje elektrike v termoelektrarni 
Carbon intensity of electricity production in a thermal power plant 

IPCC 2014 

• Emisije TGP na prevožen km za avtomobile z motorjem na notranje 
izgorevanje 
GHG emissions per km driven for cars with internal combustion engines 

Podnebno ogledalo 2018 (CEU-IJS) 

• Emisije TGP na prevožen km za električne avtomobile 
GHG emissions per km driven for electric cars 

• Zmanjšanje emisij TGP zaradi nadomeščanja premoga s soncem 
Reduction of GHG emissions due to coal replacement by solar 

Lasten izračun/Own calculation 

• Povprečna letna prevožena razdalja električnih avtomobilov 
Average annual distance traveled by electric cars 

• Sprememba uporabe tal 
Change in lan use 

Strokovna ocena/Expert assessment 

• Uporaba tal 
Land use 

CORINE Land Cover 

• Izvoz vgrajene energije 
Export of installed energy 

• Ogljična intenziteta izvoza 
Carbon intensity of exports 

• Izvoz vgrajenih emisij TGP 
Export of installed GHG emissions 

National Footprint Accounts 2018 Edition – Data Year 2014 – Slovenia (Global 
Footprint Network) 



 

TABELA 1: CELOVITO ZMANJŠANJE OKOLJSKEGA ODTISA V JAVNIH IN POSLOVNIH STAVBAH NA 
RAČUN PRIHRANKOV 

TABLE 3: COMPREHENSIVE REDUCTION OF THE ENVIRONMENT IN THE PUBLIC AND OFFICE 
BUILDINGS AT THE EXPENSE OF SAVINGS 

Predpostavke/ 
Assumptions 

Indikator 1/Indicator1 Indikator 2/Indicator2 Indikator 3/Indicator3 Spremenljivka v 
izračunu/Variable in 
the calculation 

Napovedana 
sprememba 
okoljskega odtisa 
/Projected change of 
EF 

Energetsko 
pogodbeništvo, 
doseganje ciljev 
prenov/ Energy 
contracting, achieving 
renovation goals 

Delež stavb z 
energetskim 
upravljanjem/ Share of 
buildings with energy 
management 

Delež energetsko 
učinkovitih/prenovljenih 
stavb / 
Proportion of energy 
efficient / renovated 
buildings 

Delež stavb ogrevan na 
fosilna goriva/ 
Proportion of buildings 
heated by fossil fuels 

Emisije TGP javnih in 
poslovnih stavb 
[MtCO2]/ GHG 
emissions from public 
and commercial 
buildings [MtCO2] 

Ogljični odtis javnih in 
poslovnih stavb [gha]/ 
Carbon footprint of 
public and commercial 
buildings [gha] 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

4% 13% 70% 0,30 MtCO2 101.407 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

24% 40% 40% 0,16 MtCO2 54.084 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. Measures 
2030 
 
 

48% 75% 10% 0,06 MtCO2 20.281 gha 



 

Uporaba lesa v javnih 
in poslovnih stavbah/ 
Use of wood in public 
and commercial 
buildings 

  Dodatna uporaba lesa 
na račun izvoza [m3]/ 
Additional use of wood 
at the expense of 
exports [m3] 

Izvoz odtisa gozdnih 
proizvodov [gha]/ 
Export of forest 
products [gha] 

Odtis gozdnih 
proizvodov 
[gha]/Footprint of 
forest products [gha] 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

 
 0 m3 4.131.831 gha 1.921.782 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

  14.000 m3 4.126.449 gha 1.927.164 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. measues 

  19.000 m3 4.124.527 gha 1.929.086 gha 

Način izračuna 
ogljičnega odtisa/ 
Carbon footprint 
calculation method 

 
Ogljična intenziteta izvoza 
[MtCO2/GJ]/ Carbon 
Export Intensity [MtCO2 / 
GJ] 

Izvoz vgrajenih emisij 
TGP [MtCO2]/ Exports 
of built-in GHG 
emissions [MtCO2] / 

Izvoz ogljičnega odtisa 
[gha]/ Export of carbon 
footprint [gha] 

Ogljični odtis 
[gha]/Carbon 
footprint (gha) 

Trenutna vrednost 
2014/Current value 
2014 

 5,22499E-08 MtCO2/GJ 20,06 MtCO2 6.781.476 gha 5.857.496 gha 

Izhodiščni scenarij 
2030/Baseline scenario 
2030 

 5,20401 E-08 MtCO2/GJ 19,98 MtCO2 6.754.245 gha 5.837.404 gha 

Scenarij z dodatnimi 
ukrepi 2030/Scenario 
with add. Measures 
2030 

 5,18903 E-08 MtCO2/GJ 19,92 MtCO2 6.734.795 gha 5.823.053 gha 

 



 

 
Indikator/Indicator Vir 

• Delež stavb z energetskim upravljanjem 
Share of buildings with energy management 

• Delež energetsko učinkovitih/prenovljenih stavb 
Proportion of energy efficient / renovated buildings 

• Delež stavb ogrevan na fosilna goriva 
Proportion of buildings heated by fossil fuels 

Strokovna ocena na podlagi podatkov na voljo za javne in poslovne stavbe v 
Raziskavi REUS – JSS 2013 (IJS, Informa Echo) ter ocena doseganja ciljev zmanjšanja 
emisij iz javnih stavb v raziskavi Podnebno ogledalo 2018 (CEU-IJS) 

• Dodatna uporaba lesa na račun izvoza 
Additional use of wood at the expense of exports 

Strokovna ocena/Expert assessment 

• Ogljična intenziteta izvoza 
Carbon intensity of exports 

• Izvoz vgrajenih emisij TGP 
Export of installed GHG emissions 

National Footprint Accounts 2018 Edition – Data Year 2014 – Slovenia (Global 
Footprint Network) 
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