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1

1.1

UVOD

OPREDELITEV RAZISKOVALNEGA PROBLEMA

Večanje potreb po električni energiji na eni strani ter podnebne spremembe in uresničevanje
paradigme o vzdržnosti zahtevajo premislek o prihodnjih tehnologijah za pridobivanje
električne energije kot tudi o njihovih ustreznih lokacijah. Pri tem je treba upoštevati tako
varstvo objektov za proizvodnjo in prenos električne energije pred izrednimi
naravnimi/vremenskimi dogodki (zagotavljanje pogojev za obratovalno razpoložljivost,
varnost), kot varstvo okolja, kamor bodo ti objekti umeščeni.
Postopne podnebne spremembe z dvigom povprečnih temperatur in spremenjenim vzorcem
padavin bodo vplivale na potrebe in obseg rabe ter proizvodnjo električne energije,
najverjetneje pa tudi na njeno ceno, dostopnost in distribucijo (Willbanks in sod., 2008;
Feeley in sod., 2008; Korytko in Perkins, 2011; Rübbelke in Vögele, 2011; Schaeffer in sod.,
2012; McColl in sod., 2012). Izredni vremenski dogodki (IVD) kot so poplave, močan veter,
močan dež ali sneg, žled, itd. ali različne kombinacije teh dogodkov lahko povzročijo škodo
na hidro-, termo-, jedrskih elektrarnah, vetrnih elektrarnah, fotonapetostnih modulih,
daljnovodih in transformatorskih postajah (Auld in sod., 2006; Abi-Samra in Malcolm,
2011; McColl in sod, 2012; Schaeffer in sod., 2012; Patt in sod., 2013; Sieber, 2013; Techno
– economic evaluation …, 2013). Medvladni forum za podnebne spremembe (angl.
Intergovernmental Panel on Climate Change, v nadaljevanju: IPCC) ugotavlja, da se je
intenzivnost IVD v zadnjem obdobju povečala, hkrati pa se je povečala tudi pogostost IVD
podobnih intenzitet (krajšanje povratnih dob), kar je mogoče pričakovati tudi v prihodnosti
(Managing …, 2012; Summary ..., 2013). Energetska infrastruktura ima dolgo življenjsko
dobo, zato bodo imele odločitve o njenih lokacijah in izvedbi, ki jih sprejemamo v sedanjosti,
dolgoročne posledice. V postopku načrtovanja bo zato treba upoštevati tudi postopne
spremembe podnebja in IVD (Auld in sod., 2006; Wilbanks in sod., 2008; Rübbelke in
Vögele, 2011; Schaeffer in sod., 2012; Techno – economic evaluation …, 2013). Gradnja
energetske infrastrukture, ki bo odporna proti postopnim podnebnim spremembam in IVD,
je eden ključnih ukrepov prilagajanja energetskega sektorja podnebnim spremembam (Auld
in sod., 2006; Cortekar in Groth, 2015; Panteli in Mancarella, 2015), kar poudarjajo tudi
mednarodni in nacionalni dokumenti – na primer Okvirna konvencija Združenih narodov o
podnebnih spremembah (Background on the UNFCCC ..., 2014), Strategija EU za
prilagajanje podnebnim spremembam (2013) in ameriški osnutek načrta prilagajanja
podnebnim spremembam (Climate change …, 2012). Auld in sod. (2006) poudarjajo, da je
ocenjevanje tveganja ključen del prilagoditvenih dejavnosti in bi moralo biti vključeno v
načrtovanje nove infrastrukture.
Obstajata dva pristopa za preprečevanje škod na energetski infrastrukturi: tehnične
(mehanske) izboljšave posameznih delov, kar zagotavlja večjo robustnost oziroma
odpornost na fizične obremenitve, ter preudarno umeščanje na lokacije, na katerih je
ranljivost infrastrukture zaradi postopnih podnebnih sprememb in IVD manjša (Auld in sod.,
2006; Techno – economic evaluation …, 2013). Operativno se drugi pristop naslanja na
prostorsko načrtovanje. Načrtovanje rabe prostora, ki upošteva tveganja zaradi različnih
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dejavnikov, je stroškovno učinkovitejše kot strukturni ukrepi za zmanjševanje teh tveganj
(Sudmeier-Rieux in sod., 2015).
Za vključevanje tveganj v prostorsko načrtovanje so značilni naslednji problemi:
 prostorsko načrtovanje doslej ni upoštevalo ocen tveganj zaradi vseh nevarnosti, ki
ogrožajo določeno območje,
 ni učinkovitega postopka za vključevanje ocene tveganja v prostorsko načrtovanje,
 ni komunikacije med prostorskimi načrtovalci in ocenjevalci tveganja,
 planerji sami ne zmorejo rešiti problemov, povezanih s tveganjem zaradi izrednih
dogodkov,
 strokovne podlage so nejasne in ne dajejo dovolj ustreznih navodil, kako tveganja
upoštevati pri načrtovanju rabe prostora.
Doktorsko delo išče rešitve zanje.
Večina študij o integriranju ocene tveganja v prostorsko načrtovanje (Greiving in sod., 2006;
Schmidt-Thomé, 2006; Applied multi risk mapping of natural hazards for impact assessment
(ARMONIA), 2007; Fleischhauer in sod., 2007; Fleischhauer, 2008; Sutanta in sod., 2010;
Asai, 2013; Storch in Downes, 2013; Prawiranegara, 2014) se osredotoča predvsem na
oblikovanje sistema za podporo odločanju na podlagi kart agregiranih nevarnosti ali tveganj.
Pomanjkljivost teh študij je, da jasna navodila, kako naj prostorski načrtovalci ali načrtovalci
infrastrukture te agregirane karte upoštevajo pri pripravi plana, v teh študijah niso podana.
Slovenska zakonodaja ne daje usmeritev, kako naj se ocenjevanje tveganja vključuje v
prostorsko načrtovanje. V obstoječi praksi se kot del strokovnih podlag uporablja
informacije o nevarnostih zaradi nekaterih izrednih naravnih dogodkov. Ocena tveganja (za
industrijske objekte) se izvede šele hkrati s presojo vplivov na okolje v postopku
dovoljevanja izvedbe projekta.
Možnost vključevanja ocene tveganja v instrumente prostorskega načrtovanja sta na primeru
ocene tveganja za industrijske nesreče preučila Davor Kontić in Branko Kontić (2008).
Predlagala sta, da bi analizi ustreznosti prostora za določeno dejavnost, ki jo sestavljata
analiza privlačnosti prostora za dejavnost in analiza ranljivosti prostora zaradi te dejavnosti,
dodali še tretjo komponento - oceno ogroženosti zaradi izrednih dogodkov v industriji. Na
ta način bi omogočali upoštevanje ocene ogroženosti v zgodnjih fazah načrtovanja rabe
prostora. Po tej analogiji bi bilo v načrtovanje prostorske rabe smiselno vključiti tudi
ranljivost sistemov (v tem primeru energetske infrastrukture) zaradi izrednih vremenskih
dogodkov.
Dodatno pojasnilo:
Eno od široko uporabnih orodij prostorskega načrtovanja so študije ranljivosti. V različnih
kontekstih/strokah ima izraz ranljivost oz. analiza ranljivosti različen pomen, tudi
definicije tveganja se razlikujejo. Izrazi tveganje, nevarnost, ogroženost in ranljivost imajo
v okviru ocenjevanja tveganj v mojem doktorskem delu naslednji pomen:
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TVEGANJE (angl. risk) – pogostost pojavljanja (izražena s frekvenco ali
verjetnostjo) določenih posledic kot rezultat izpostavljenosti konkretni nevarnosti
(Risk assessment: basic information, 2012; Terminology, 2014).
NEVARNOST (angl. hazard) – pojav, lastnost snovi ali dejavnost, ki lahko
povzroči negativne posledice (izguba življenja, poškodba ali drugi vplivi na
zdravje, škoda na objektih, izguba servisov, ki omogočajo preživljanje, socialna in
ekonomska motnja, škoda v okolju) (Terminology, 2014).
OGROŽENOST (angl. threat) – stanje ali lastnost okolja, ki pove, kakšna in
kolikšna je lahko škoda v primeru določenega izrednega dogodka. Odvisna je od
intenzivnosti fizikalnih učinkov izrednega dogodka in ranljivosti okoljske
sestavine ali elementa, ki utrpi škodo (Kontić in Kontić, 2014). Glavna razlika med
nevarnostjo in ogroženostjo je, da se ogroženost nanaša na konkretne, znane
elemente v okolju, na katerih lahko pride do posledic zaradi izrednega dogodka.
Ključna razlika med ogroženostjo in tveganjem pa je, da ogroženost ne specificira
verjetnosti pojavljanja obravnavanih posledic (Kontić, 2008).
RANLJIVOST SISTEMA (angl. vulnerability) – značilnosti sistema ali
okoliščine, zaradi katerih je ta sistem v primeru izpostavljenosti nevarnosti
dovzeten za škodo (posledice) (Cardona, 2003; Terminology, 2014). Ugotavljanje
ranljivosti je namenjeno zmanjševanju tveganja z uvajanjem ukrepov, ki
povečujejo odpornost ali znižujejo izpostavljenost.

Medvladni forum za podnebne spremembe pojmuje ranljivost za podnebne spremembe
nekoliko drugače. Ta naj bi bila odvisna od treh dejavnikov: 1. značaja, velikosti in obsega
sprememb, ki jim je sistem izpostavljen (izpostavljenosti), 2. občutljivosti sistema in 3.
njegove sposobnosti prilagajanja (Climate change, 2007). Vsak od teh dejavnikov je
ocenjen na osnovi meril in kazalnikov, ki so lahko opisani s pomočjo kvalitativnih ali
kvantitativnih podatkov. Oceno izpostavljenosti se pripravi na podlagi scenarijev
podnebnih sprememb, oceno občutljivosti pa na osnovi poznavanja posameznega sistema
in njegovega odzivanja na določeno izpostavljenost v sedanjosti in preteklosti (upoštevajo
se posledice izpostavljenosti podnebnim značilnostim in izrednim vremenskim
dogodkom). Sposobnost prilagajanja sistema pomeni njegovo zmožnost, da se prilagodi
podnebnim spremembam (povečevanje odpornosti na zaznane ali pričakovane vplive
podnebnih sprememb). Ocena ranljivosti določenega območja ali sistema zaradi
podnebnih sprememb je lahko vhodna informacija (strokovna podlaga) za prostorske
načrte (Golobič in sod., 2012).
RANLJIVOST OKOLJA/PROSTORA je izraz iz prostorskega načrtovanja in se
uporablja za vnaprejšnjo identifikacijo potencialno negativnih okoljskih vplivov
predvidenih dejavnosti.
V doktorskem delu se uporabljata termina ranljivost sistema kot je pojmovana v
ocenjevanju tveganj ter ranljivost okolja/prostora po definiciji iz prostorskega
načrtovanja. Pri navezovanju in primerjavah z ranljivostjo, kot jo definira IPCC, je
eksplicitno poudarjeno, da gre za nekoliko drugačen koncept ranljivosti.
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1.2

CILJI IN NAMEN RAZISKAVE

Cilj raziskovanja je predlagati jasen, pregleden in ponovljiv postopek za vključevanje
postopnih podnebnih sprememb in ekstremnih vremenskih dogodkov v prostorsko
načrtovanje, s čimer bi omogočili umeščanje energetskih objektov v prostor na tak način, da
se optimizira njihovo učinkovitost in čim bolj prepreči morebitne škode.

1.3

HIPOTEZE




Ocena tveganja bi morala biti vključena v postopek prostorskega načrtovanja kot ena
od strokovnih podlag v zgodnjih fazah priprave plana. Če je ocena tveganja
uporabljena šele v postopku dovoljevanja izvedbe posegov (v okviru presoje vplivov
na okolje), lahko pride do neustreznosti v prostorskih ureditvah in s tem manjše
učinkovitosti prostorskega načrtovanja v varstvenem smislu.
Z vključitvijo ocene tveganja v načrtovanje vplivamo na zmanjšanje škod zaradi
izrednih vremenskih dogodkov na elektroenergetski infrastrukturi. S pomočjo
tehničnih ukrepov za zmanjševanje ranljivosti energetske infrastrukture (kabliranje
daljnovodov ipd.) je stroške škod na energetski infrastrukturi in škod, ki jih utrpijo
odjemalci zaradi prekinitev dobave električne energije ob izrednih vremenskih
dogodkih, mogoče zmanjšati za 50 % ob upoštevanju optimizacije investicijskih
stroškov in stroškov vlaganja v obnovo.

Prostorsko načrtovanje je dolgoročen proces. Za klasično preveritev prve hipoteze bi bilo
treba izdelati konkreten prostorski načrt (ali več prostorskih načrtov) in pri tem upoštevati
oceno tveganja, nato pa načrt(e) še izvesti in spremljati njihove rezultate. To je v okviru
doktorskega dela težko izvedljivo. Zato pri potrjevanju prve hipoteze ne gre za izdelavo
konkretnega prostorskega načrta z upoštevanjem ocene tveganja in njegovo izvedbo, temveč
za preverjanje izvedljivosti takšnega načina načrtovanja oziroma uporabnosti metode za
prostorske načrtovalce.

1.4

PRIČAKOVANI REZULTATI IN PRISPEVEK DISERTACIJE K RAZVOJU
ZNANOSTI

Dosedanje raziskave s področja vključevanja tveganja v prostorsko načrtovanje se
osredotočajo predvsem na odločevalski postopek – kako odločitve podpreti s kartami
agregiranih nevarnosti ali tveganj. Pomanjkljivosti teh predlogov so slaba preglednost in
nejasnost navodil za uporabo ocene tveganja v prostorskem načrtovanju, ki predhodi
končnim odločitvam. Namen raziskovanja je zapolniti to vrzel in preučiti, na kakšen način
je mogoče obstoječe pristope oziroma prakse načrtovanja rabe prostora dopolniti, da bodo
vključevali tudi upoštevanje ocene tveganja zaradi postopnih podnebnih sprememb in
izrednih vremenskih dogodkov. Pri tem bodo upoštevana tudi najnovejša spoznanja v zvezi
z načrtovanjem prostora po potresu, tsunamiju in radioaktivnih izpustih v prefekturi
Fukushima na Japonskem. Doktorsko delo bo prispevalo metodo priprave možnih razvojnih

5
Matko M. Obravnava tveganj, povezanih z izred. vremen. dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2018

alternativ, o katerih lahko odločevalci presojajo. Preko primerjave analiz ranljivosti izbranih
sistemov bo raziskava prispevala k oblikovanju izhodišč za zagotavljanje odpornosti na
izredne vremenske dogodke in s tem za zmanjševanje tveganj – potencialov za nastanek
škod.
Delo ima zaradi možnosti aplikacije metode vključevanja koncepta tveganja v prostorsko
načrtovanje tudi praktično vrednost. Od tovrstnih prilagoditev se pričakuje, da bodo koristne
za nadaljnji razvoj sistemov načrtovanja rabe prostora, poleg tega pa bodo koristile
energetiki in drugim sektorjem. Večja razpoložljivost in zanesljivost dobave električne
energije prinaša koristi vsem družbenim sistemom – gospodarstvu, gospodinjstvom in
družbenim servisom. Pričakovati je torej koristi za družbo kot celoto.

1.5

PREGLED VSEBINE DOKTORSKE DISERTACIJE

V poglavju 2 je analizirana in povzeta literatura s področij, pomembnih za širše razumevanje
problematike in obravnavo v praktičnem delu. Najprej so povzete raziskave s področja
podnebnih sprememb in IVD, sledi opis elektroenergetskega sistema in njegovega
načrtovanja v Sloveniji ter opis pričakovanih vplivov postopnih podnebnih sprememb in
izrednih vremenskih dogodkov na energetski sektor. Sledi pregled literature o prilagajanju
na podnebne spremembe in izredne vremenske dogodke v okviru prostorskega načrtovanja
in o dosedanjem vključevanju ocen tveganja v prostorsko načrtovanje.
Poglavje 3 opisuje izvedbo raziskave – intervjuje, ki so vodili k zasnovi metode za
ocenjevanje tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi izrednih vremenskih
dogodkov. Predstavi splošno uveljavljeno metodo ocenjevanja tveganja, v prostorskem
načrtovanju uveljavljeno analizo ustreznosti prostora in dosedanja prizadevanja za njuno
povezovanje. Sledi opis nadgradnje teh prizadevanj in predlog metode za ocenjevanje
tveganja, ki jo je mogoče vključiti v prostorsko načrtovanje. Metoda je predstavljena na
primeru ocene tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi žleda.
Četrto poglavje prikaže uporabo ocene tveganja v prostorskem načrtovanju. Ker je cilj
disertacije razvoj, predstavitev in testiranje metode ocenjevanja tveganja, ki jo je mogoče
uporabiti v prostorskem načrtovanju, je bila raziskava zožena s tveganja za
elektroenergetsko infrastrukturo zaradi izrednih vremenskih dogodkov na dve študiji
primerov: na primer iskanja ustreznih lokacij za vetrne elektrarne ob upoštevanju tveganja
zaradi žleda ter na primer ocene tveganja za hidroelektrarne zaradi povišanih pretokov rek
in povečane količine suspendiranega materiala v njih. Na izbor obravnavanih izrednih
dogodkov in elektroenergetske infrastrukture je vplivala predvsem dostopnost podatkov o
dosedanji škodi, ki sta jo na elektroenergetski infrastrukturi in v okolju povzročila ta dva
tipa izrednih vremenskih dogodkov. Poglavje na koncu posploši ugotovitve raziskave in
predstavi možnosti za uporabo ocene tveganja v postopku prostorskega načrtovanja.
Sledita razprava s sklepi in povzetek.

6
Matko M. Obravnava tveganj, povezanih z izred. vremen. dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2018

2

2.1

PREGLED OBJAV

PODNEBNE SPREMEMBE IN IZREDNI VREMENSKI DOGODKI

Podnebje na Zemlji se neprestano spreminja, vzroki za to so lahko neodvisni od vpliva
človeka (npr. periodične spremembe poti kroženja Zemlje okrog Sonca, spremembe nagiba
osi vrtenja Zemlje glede na ravnino kroženja ter usmerjenosti te osi, spreminjanje količine
energije, ki jo s sevanjem oddaja Sonce in del katere prestreže Zemlja), ali pa so antropogeni
(Bergant, 2007a).
Globalno segrevanje ozračja je dejstvo. Vpliva tako na pogostost pojavljanja izrednih
vremenskih dogodkov kot na njihovo intenziteto. Nekatere negativne posledice spreminjanja
podnebja lahko občutimo tudi v Sloveniji: pogostejši vročinski valovi, suše, hudourniške
poplave, taljenje ledenikov (Bergant, 2007a; Kajfež-Bogataj in Bergant, 2005).
Zaradi pričakovanja, da utegnejo imeti v prihodnosti podnebne spremembe velik vpliv na
človeštvo, sta Generalna skupščina Združenih narodov in Svetovna meteorološka
organizacija leta 1988 skupaj ustanovili Medvladni odbor za podnebne spremembe – IPCC.
Namen tega medvladnega telesa je znanstveno proučevanje podnebnega sistema in
predstavitev ugotovitev, kamor je vključeno tudi ocenjevanje vplivov podnebnih sprememb
na okolje in na družbo. IPCC približno vsakih sedem let obnavlja oziroma izdaja nova
poročila o zadnjih znanstvenih ugotovitvah. Raziskovalci, ki izdelajo poročilo, so razvrščeni
v tri skupine, vsaka od njih objavi svoj del poročila. Prva skupina proučuje fizikalne podlage
sprememb in njihove učinke v času in prostoru. Na podlagi poročila te skupine ostali dve
skupini pripravita svoje poročilo. Druga skupina ugotavlja, kako bodo predvidene podnebne
spremembe vplivale na človeštvo, kako ranljive so posamezne družbene skupine na
podnebne spremembe in kakšne možnosti prilagajanja obstajajo. Tretja delovna skupina se
ukvarja z možnostmi blaženja podnebnih sprememb (Česen in sod, 2013). Doslej je bilo
objavljenih pet poročil IPCC (Assessment reports, 2016).
Za napovedovanje postopnih podnebnih sprememb se uporablja probabilistično modeliranje
– modele splošne cirkulacije (angl. global circulation models (GCM)). Ti modeli lahko
temeljijo na projekcijah prihodnjega družbenogospodarskega razvoja - kot npr. IPCC
scenariji iz Posebnega poročila o emisijskih scenarijih (Special Report on Emissions
Scenarios - SRES (Nakićenović in sod., 2000)). Uporabljali so jih na primer v tretjem (2001)
in četrtem (2007) poročilu IPCC. Novejše raziskave (npr. Peto poročilo IPCC (2013)) pa
modele splošne cirkulacije oblikujejo na podlagi časovnega poteka vsebnosti toplogrednih
plinov v ozračju (Meinshausen in sod., 2011). Globalni modeli so na regionalni nivo
pomanjšani z dinamičnim ali statističnim zmanjševanjem merila (Bergant, 2007a).
Tveganja zaradi postopnih podnebnih sprememb so že več desetletij predmet znanstvenih
raziskav. Zaradi izrednih vremenskih dogodkov (IVD) prihaja do vse več žrtev in vse večje
škode v gospodarstvu, zato v zadnjem obdobju narašča tudi število znanstvenih raziskav na
temo izrednih vremenskih dogodkov in tveganj, povezanih z njimi (Easterling in sod., 2000;
Meehl in sod., 2000; Sura, 2011). Metodološki pristopi za obravnavo tveganj zaradi IVD so
zelo raznoliki. Odvisni so od obravnavanega tipa IVD, znanstvenega področja, v okviru
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katerega so analize izvedene ter geografskega obsega (lokacije in merila) raziskave. Na
splošno obstajata dva pristopa za ocenjevanje tveganj zaradi izrednih vremenskih dogodkov:
od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor.
Pri pristopu od zgoraj navzdol se uporablja globalne modele splošne cirkulacije, pomanjšane
na regionalni nivo. Te napovedi nato posamezna znanstvena področja uporabijo za
modeliranje vplivov na določen sektor/sistem, npr. na kmetijstvo (Semenov in Porter, 1995;
Ceglar in Kajfež-Bogataj, 2012), gozdarstvo (Stocks in sod., 1998; Schlyter in sod., 2006),
hidrologijo in vodne vire (Dunn in sod., 2012; Rojas in sod., 2012), energetiko (Breslow in
Sailor, 2002; Sieber, 2013) itd. Problem tega pristopa je povezan z negotovostmi pri
emisijskih scenarijih, klimatskih modelih in zmanjševanju njihovega merila kot tudi z
nelinearnim razmerjem med povprečnimi vrednostmi in izrednimi vremenskimi dogodki
(Mearns in sod., 1984; Jones, 2001; Mitchell in sod., 2006; Fowler in sod., 2007; Van Aalst,
2006; Chen in sod., 2011; Ceglar in Kajfež-Bogataj, 2012; Managing ..., 2012; Sunyer in
sod., 2012; Willems in sod., 2012). Gotovost projekcij o pojavljanju izrednih vremenskih
dogodkov je močno odvisna od obravnavanega tipa IVD in regije (Planton in sod., 2008;
Managing ..., 2012). Modeliranje vplivov IVD na posamezne sisteme/sektorje predstavlja
dodaten vir negotovosti (Fowler in sod., 2007).
Pristop za ocenjevanje tveganj zaradi izrednih vremenskih dogodkov, ki poteka od spodaj
navzgor, temelji na analizah empiričnih meteoroloških podatkov o IVD, ki se jih uporabi za
določitev pogostosti pojavljanja IVD (npr. Karl in Knight, 1998; Easterling in sod., 2000)
in/ali škod, ki so jih ti dogodki povzročili, na podlagi česar se kvantificira njihove posledice
(npr. Changnon in sod., 1997; Changnon in sod., 2000). Drugi primeri ocene tveganja zaradi
IVD, ki temeljijo na analizah preteklih škod, vključujejo ocene vplivov na zdravje
(Greenough in sod., 2001; Kovats in sod., 2005), kmetijstvo (Adams in sod., 1999;
Rosenzweig in sod., 2000), gozdarstvo (Schelhaas in sod., 2003; Allen in sod., 2010), itd.
Zaupanja vredna ocena tveganja s tem pristopom zahteva veliko število opazovanih pojavov
in kakovostne podatke. Ker so izredni dogodki po definiciji redki, to povzroča težave pri
kvantifikaciji tveganja (Easterling in sod., 2000; Palmer in Rälsänen, 2002; Mudelsee in
sod., 2003; Managing ..., 2012). Changnon in sod. (2000) in IPCC (Managing ..., 2012)
poudarjajo, da so podatki o škodah zaradi IVD omejeni in težko dostopni – ni enotne baze
podatkov, ki bi zajemala različne škode zaradi različnih tipov IVD, poleg tega vse škode
niso zabeležene. Obstajajo tudi razlike v dolžini časovnih vrst podatkov, ki so na voljo, kot
tudi postopkov za prilagajanje podatkov o škodah v času (Managing ..., 2012).
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2.1.1 Trendi in napovedi podnebnih sprememb in izrednih vremenskih dogodkov na
globalni ravni
Kot navaja Medvladni odbor za podnebne spremembe v svojem četrtem poročilu (Climate
change, 2007), se segrevanje ozračja nedvomno že odvija. Četrto poročilo IPCC pri
simulacijah podnebnih sprememb uporablja štiri različne skupine scenarijev razvoja družbe,
katerih uresničitev naj bi bila enako verjetna. Rezultati četrtega poročila kažejo, da se bo do
konca 21. stoletja globalno ozračje segrelo za 1,1 do 6,4 °C glede na povprečne razmere v
obdobju 1980–1999, odvisno od tega, kateri izmed scenarijev družbenogospodarskega
razvoja (ter s tem izpustov toplogrednih plinov in delcev) se bo v prihodnje uresničil. Poleg
tega IPCC ugotavlja, da se kopno ogreva bolj intenzivno kot oceani. Ker je glavnina kopnega
na severni polobli, se pričakuje, da bo ogrevanje severne poloble intenzivnejše od globalnega
ogrevanja. Poročilo nadalje navaja, da obstaja velika verjetnost, da bo prišlo do sprememb
v količini in razporeditvi padavin ter sprememb v intenzivnosti in pogostosti pojavljanja
ekstremnih vremenskih dogodkov. Na srednjih geografskih širinah je pričakovati več suš in
poletnih vročinskih valov, po drugi strani pa tudi več neurij in poplav. To bo vodilo v večjo
ogroženost prebivalstva – pričakovati je več smrtnih žrtev zaradi poplav ter večja tveganja
za zdravje ali izgubo življenj zaradi vročinskih valov.
Glavni cilj Posebnega poročila IPCC o obvladovanju tveganj ob izrednih dogodkih za
spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam - Special report on managing the risks of
extreme events and disasters to advance climate change adaptation (SREX) (Managing ...,
2012) je bil vzbuditi pozornost med odločevalci in deležniki in spodbuditi postopke
prilagajanja in blaženja podnebnih sprememb v zgodnjih fazah z namenom zmanjšanja
finančnih izgub in preprečevanja človeških žrtev. Po navedbah SREX bodo podnebne
spremembe vplivale na spremembe pogostosti, intenzitete prostorskega obsega, trajanja in
časa pojavljanja izrednih vremenskih in klimatskih dogodkov ter lahko privedejo do izrednih
vremenskih dogodkov, kakršnih ni mogoče predvideti na podlagi dogodkov iz preteklosti.
Septembra 2013 je bil potrjen in objavljen prvi del petega poročila Medvladnega odbora za
podnebne spremembe (Summary ..., 2013), ki obravnava fizikalne podlage podnebnih
sprememb. Poročilo obravnava pretekle, popisuje trenutne in napoveduje prihodnje
podnebne spremembe. Naslanja se na četrto poročilo IPCC (Climate change, 2007) in na
SREX - Posebno poročilo IPCC o obvladovanju tveganj ob izjemnih dogodkih za
spodbujanje prilagajanja podnebnim spremembam (Managing …, 2012). Peto poročilo se
od četrtega razlikuje v tem, da podaja verjetnost za posamezne napovedane procese oz.
spremembe, ter v scenarijih emisij toplogrednih plinov (TGP), ki temeljijo na časovnem
poteku vsebnosti TGP v ozračju in ne na scenarijih bodočega družbenega razvoja. Tudi peto
poročilo IPCC navaja, da je segrevanje podnebnega sistema nedvoumno. Glede na napovedi
se bo povprečna prizemna temperature zraka do sredine 21. stoletja dvignila za 0,4 do 2,6
°C, do konca stoletja pa za 0,3 do 4,8 °C glede na referenčno obdobje 1986–2005. Ena od
posledic segrevanja bo sprememba vodnega cikla na svetovni ravni. To spreminjanje ne bo
enotno – povečala se bo razlika med suhimi in namočenimi območji, a pri tem so možne
regionalne razlike. Izjemni padavinski dogodki bodo v večjem delu zmernih geografskih
širin na kopnem zelo verjetno postal izrazitejši in pogostejši. Preglednica 1 povzema
ugotovitve v zvezi z izrednimi vremenskimi dogodki iz petega poročila IPCC (Summary ...,
2013).
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Preglednica 1: Ocena nedavno opaženih sprememb v pojavljanju izrednih vremenskih in podnebnih dogodkov
na svetovni ravni, prispevek človeka k spremembam in projekcije nadaljnjih sprememb v zgodnjem (2016–
2035) in poznem (2081–2100) obdobju 21. stoletja (Summary ..., 2013; del preveden v slovenščino v Bergant
in sod., 2013)

Pojav in smer
časovnega trenda
Toplejši in/ali redkejši
hladni dnevi in noči na
večini kopenskih
območij
Toplejši in/ali pogostejši
vroči dnevi in noči na
večini kopenskih
območij
Topla obdobja/vročinski
valovi. Povečanje
pogostost in/ ali trajanja
na večini kopenskih
območij

Ocena, da je prišlo do
spremembe (po letu
1950)

Ocena vpliva
človeka na
opažene
spremembe

Verjetnost nadaljnjih sprememb
Zgodnje 21.
stoletje
(2016–2035)

Pozno 21. stoletje
(2081–2100)

Zelo verjetno

Zelo verjetno

Verjetno

Skoraj zanesljivo

Zelo verjetno

Zelo verjetno

Verjetno

Skoraj zanesljivo

Srednja stopnja
zaupanja na svetovni
ravni. Verjetno v
večjem delu Evrope,
Azije in Avstralije.

Verjetno

Ni uradno ocenjeno

Zelo verjetno

Obilni padavinski
dogodki. Povečanje
pogostosti, jakosti in/ali
količine obilnih padavin

Verjetno na več
kopenskih območjih
povečanje kakor
zmanjšanje

Srednja stopnja
zaupanja

Verjetno na mnogih
kopenskih območjih

Povečanje jakosti in/ ali
trajanja suše

Nizka stopnja zaupanja
na svetovni ravni.
Verjetno spremembe na
nekaterih območjih

Nizka stopnja
zaupanja

Nizka stopnja
zaupanja

Zelo verjetno na
večini kopenskih
območij zmernih
širin in v vlažnih
tropskih območjih
Verjetno (srednja
stopnja zaupanja)
na regionalni do
svetovni ravni

2.1.2 Trendi in napovedi podnebnih sprememb in izrednih vremenskih dogodkov v
Sloveniji

2.1.2.1

Opažene postopne podnebne spremembe v Sloveniji

Tako kot drugod po svetu je vpliv podnebnih sprememb mogoče opaziti tudi v Sloveniji. Ta
vpliv se izraža predvsem v spremenjenem temperaturnem in padavinskem režimu (Bergant,
2007a). Izdelanih je bilo več študij, v katerih so bili obravnavani trendi različnih podnebnih
spremenljivk v Sloveniji od druge polovice dvajsetega stoletja dalje, npr. Kajfež-Bogataj
(2006), Kajfež-Bogataj in sod. (2010), De Luis in sod. (2012) in Agencija Republike
Slovenije za okolje (Spremenljivost podnebja v Sloveniji, 2010). Najbolj izrazite spremembe
so opazili v obdobju po letu 1990 (Črepinšek in Kajfež-Bogataj, 2003).
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Med leti 1956 in 2005 je povprečna letna temperatura narasla za 1,4±0,6 °C (Kajfež-Bogataj,
2006), v obdobju 1961–2011 pa za približno 1,7 °C (Spremenljivost podnebja v Sloveniji,
2010). Trend naraščanja povprečne letne temperature od sredine prejšnjega stoletja dalje pri
nas je znaša 0,15-0,36 °C/desetletje (De Luis in sod., 2012; Spremenljivost podnebja v
Sloveniji, 2010). Najbolj izrazit pozitiven trend povprečne temperature v Sloveniji je bil
opažen spomladi in poleti, predvsem v celinskem delu države (De Luis in sod., 2012;
Spremenljivost podnebja v Sloveniji, 2010). Dvig maksimalnih temperatur je še bolj izrazit.
Število vročih dni se je povečalo, medtem ko se je količina hladnih dni zmanjšala (KajfežBogataj in sod., 2010).
Sprememba povprečne letne količine padavin v Sloveniji v večini države ni bila statistično
značilna (Kajfež-Bogataj, 2006; Spremenljivost podnebja v Sloveniji, 2010; De Luis in sod.,
2012), letni trend je statistično značilen v Alpah in na jugu države - povprečna letna količina
padavin se je zmanjšala za 3–6 %/desetletje (De Luis in sod., 2012). ARSO (Spremenljivost
podnebja v Sloveniji, 2010) ugotavlja, da se je povprečna količina spomladanskih padavin
zmanjšala za –16 mm/desetletje ± 16 mm (p=0,053), poletni, jesenski in zimski trendi pa
niso statistično značilni. Število dni z meglo se je zmanjšalo, hkrati pa se je povečalo trajanje
sončnega obsevanja (Kajfež-Bogataj, 2006). Trend poletne evapotranspiracije je pozitiven,
najbolj izrazit je v jugovzhodnem delu Slovenije, kjer znaša 30 mm/desetletje (KajfežBogataj in sod., 2010).
2.1.2.2

Opažene spremembe v pojavljanju izrednih vremenskih dogodkov v
Sloveniji

Zaradi specifične geografske lege Slovenije so pri nas pogosti intenzivni vremenski procesi,
ki povzročajo neurja s točo in orkanski veter, ob dolgotrajnem deževju lahko pride do
proženja zemeljskih plazov, pogoste so tako suše kot poplave. Vremensko pogojene nesreče
so v Sloveniji v zadnjih letih povzročile veliko škode, močno se je povečala tudi požarna
ogroženost (Kajfež-Bogataj, 2006).
Suša se najpogosteje pojavlja v severovzhodni Sloveniji in na Primorskem. Ti dve regiji
bosta tudi v prihodnosti med najbolj ranljivimi zaradi suše (Ceglar in Kajfež-Bogataj, 2012).
Med leti 1961 in 1990 niso opazili statistično značilnega trenda sušnih dni v Sloveniji, v
obdobju 1991–2006 pa je bil trend naraščanja števila sušnih dni statistično značilen. V
obdobju 1961–1990 je bila verjetnost pojavljanja več kot 35 sušnih dni v Ljubljani enaka
nič, v obdobju 1991–2006 pa je bila ta verjetnost 3 %. V Murski Soboti je bila verjetnost
pojavljanja več kot 35 sušnih dni v letu v obdobju 1961-1990 2 %, v obdobju 1991-2006 pa
14 % (Ipavec in Kajfež-Bogataj, 2008).
Poplavam je izpostavljenega več kot 3000 km2 (15 %) slovenskega ozemlja. Večina teh
površin (2370 km2) se nahaja v ozkih dolinah ob hudournikih. Nevarnost poplavljanja ni
odvisna le od višine poplavnega vala, temveč tudi od njegovega trajanja. Območja, kjer se
poplave pojavljajo vsako leto, se raztezajo na 23 km2 površin, 54 % tega ozemlja leži v
porečju Save, 42 % v porečju Drave in 4 % v porečju Soče. Analiza časovnih serij podatkov
o pretokih slovenskih rek je pokazala, da se pomladni maksimalni pretoki zmanjšujejo,
jesenski pa povečujejo. Povprečni in minimalni letni pretoki se bodo v prihodnosti
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predvidoma zmanjšali, medtem ko se bodo maksimalni pretoki povečali. Trendi visokih
voda kažejo, da se veliki pretoki rek na območju vzhodne in zahodne Slovenije povečujejo,
medtem ko na ostalem območju stagnirajo, ali celo nekoliko upadajo (Kobold, 2007).
Erozijski pojavi v Sloveniji so značilni za več kot 9000 km2 ali 44 % ozemlja, pri tem gre
predvsem za vodno erozijo (Suhadolc in sod., 2006). Zaradi erozije Slovenija izgubi 5-10
mm plodnih kmetijskih tal na leto (Mikoš in Zupanc, 2000), kar znaša 80–100 t/ha izgube
tal letno. ARSO v zadnjem času opaža spremembe v padavinskem režimu (npr. bolj izrazit
jesenski maksimum), intenzivnejše in pogostejše suše, intenzivnejše nalive ter manjše
število dni s snežno odejo, kar močno vpliva na erozijske procese (Spremenljivost podnebja
v Sloveniji, 2010). Tudi Sušnik in sod. (2006) ugotavljajo, da se je intenzivnost dežnih
padavin v zadnjem obdobju povečala na več lokacijah v Sloveniji. Ceglar in sod. (2008) so
analizirali podatke o padavinah v obdobju 1991–2006 z meteoroloških postaj v treh različnih
klimatskih regijah (mediteranski, celinski in alpski), da bi določili potencial za erozijo tal v
Sloveniji. Ugotovili so, da so izredni padavinski dogodki pogosti v severozahodni Sloveniji
in izjemno redki v severovzhodnem delu države. Kmetijska območja so najbolj ranljiva
jeseni, ko je število dni z več kot 40 mm padavin največje.
2.1.2.3

Napovedi postopnih podnebnih sprememb v Sloveniji

Glede na ugotovitve Berganta (2007b), ki je simulacije z modeli splošne cirkulacije (GCM)
z empiričnim zmanjševanjem skale projiciral na Slovenijo, lahko pričakujemo izrazitejši
dvig temperature v topli polovici leta v primerjavi s hladno polovico. Napovedi količin
padavin kažejo povečanje povprečne količine padavin v hladni polovici leta in zmanjšanje v
topli polovici leta. Povprečna temperatura naj bi se poleti povečala za 3,5-8 °C, pozimi za
3,5-7 °C, spomladi za 2,5-6 °C in jeseni za 2,5-4 °C. Projekcije spremembe povprečne
temperature zraka v primerjavi s povprečno izmerjeno vrednostjo v obdobju 1961–1990
kažejo, da se bo v Sloveniji do leta 2030 povprečna temperature zraka povečala za 0,7 do
2,4 °C, med leti 2031 in 2060 za 1,4 do 4,2 °C ter v obdobju 2061–2090 za 2 do 8 °C.
Količina padavin v hladnejših mesecih naj bi se povečala (pozimi za do 30 %), v toplejši
polovici leta pa zmanjšala (poleti za do 20 %). Projekcije podnebnih sprememb (še zlasti na
lokalni ravni) so povezane s številnimi negotovostmi, zato je v študijah vpliva podnebnih
sprememb smiselno upoštevati srednjo možnost in oba ekstrema. Ceglar in KajfežBogatajeva (2012) sta negotovosti obravnavala z verjetnostnim pristopom. Njune projekcije
kažejo, da bodo minimalne in maksimalne temperature v Sloveniji v petdesetih letih 21.
stoletja narasle za 0,9 in 2,3 °C, v osemdesetih pa za 2 in 5 °C. Napovedala sta tudi
spremenjeno pogostost padavin: 1-25-odstotno zmanjšanje v petdesetih letih in 15-35odstotno zmanjšanje v osemdesetih letih 21. stoletja. Scenariji prihodnjih povprečnih
temperatur in padavin, ki jih je izdelala Agencija Republike Slovenije za okolje (Prihodnje
spremembe podnebja v Sloveniji, 2014), do sredine 21. stoletja kažejo povečanje
spomladanske povprečne temperature za 1,5 °C, ostali letni časi pa bodo toplejši za 2 °C. Za
napovedi padavin je značilna večja negotovost. Spomladi in jeseni lahko v prihodnosti pride
tako do povečanja kot do zmanjšanja količine padavin. Količina padavin pozimi naj bi se
povečala, poleti pa zmanjšala.
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2.1.2.4

Pričakovane spremembe v pojavljanju izrednih vremenskih dogodkov v
Sloveniji

Zaradi podnebnih sprememb se bosta intenzivnost in pogostost vremenskih ujm povečali.
Manjša stabilnost atmosfere bo vodila v spremembo pogostosti in intenzitete neviht ter večje
škode zaradi toče, strel, nalivov in močnih vetrov. Pogostejše bodo hitre poplave, bolj
pogosto bo tudi proženje zemeljskih plazov. Število sušnih dni poleti se bo povečalo, prav
tako se bo povečal obseg območij s pomanjkanjem vode, večja bo tudi nevarnost požarov.
Vse to bo vodilo v večjo ogroženost prebivalstva ter neposredno in posredno materialno
škodo, zato je nujna analiza ranljivosti gospodarskih in drugih sistemov v Sloveniji (KajfežBogataj, 2006).
Število dni z ekstremno visoko maksimalno temperaturo (nad 30 °C) se bo povečalo. V
Ljubljani je bilo v obdobju 1961–1990 11 takšnih dni na leto, v prihodnosti pa je ob dvigu
povprečne temperature za 2,5 °C pričakovati 31 vročih dni (Kajfež-Bogataj, 2005).
Vodni primanjkljaj v Sloveniji naj bi se glede na ugotovitve raziskav v okviru projekta
PRUDENCE spomladi povečal za 50-100 mm, poleti pa za 230-280 mm. Za napoved suše
v prihodnosti so bili uporabljeni trije scenariji (nizki, srednji, visoki). Verjetnost pojavljanja
več kot 35 sušnih dni na leto bo v Murski Soboti po nizkem scenariju 3 %, po srednjem
scenariju 6 % in po visokem scenariju 23 %. V Ljubljani je po nizkem scenariju verjetnost
pojavljanja takšnega dogodka enaka nič, po srednjem scenariju 3 % in po visokem scenariju
15 % (Ipavec in Kajfež-Bogataj, 2008).
Regionalni scenariji prihodnjega razvoja podnebja napovedujejo bolj intenzivne padavine in
spremembo padavinskega režima ter s tem spremembe pretočnih režimov rek, pogostejše in
bolj intenzivne izredne vremenske dogodke kot so suše, poplave in nevihte v obdobjih, ko
so tla brez vegetacijskega pokrova in zato bolj izpostavljena erozijskim procesom (KajfežBogataj in Bergant, 2005; Ceglar in sod., 2008). Zorn in Petan (2007) sta dokazala, da prihaja
do največje izgube tal zaradi izrednih dogodkov, zato se bo tudi ranljivost tal zaradi erozije
po vsej verjetnosti povečala. Zaradi napovedanih podnebnih sprememb se pričakuje
povečanje pogostosti in intenzivnosti izrednih vremenskih dogodkov, med njimi tudi
izrednih padavinskih dogodkov (Kajfež-Bogataj in Sušnik, 2007), kar bo močno vplivalo
tudi na visokovodne konice. Ob napovedanem povečanju intenzitete padavin za 20 % se
predvideva povečanje visokovodnih konic, ki bo najbolj izrazito v alpskem in predalpskem
svetu (povečanje pretokov ob visokovodnih konicah do 30 %). Na območju Snežnika in v
severovzhodni Sloveniji se pričakuje zmerno povečanje visokovodnih konic (do 20 %),
najmanjše spremembe velikih pretokov (do 10 %) pa se zaradi podzemnih akumulacij vode
pričakuje pri kraških vodotokih (Kobold, 2007).
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2.1.3 Škoda zaradi izrednih vremenskih dogodkov

2.1.3.1

Škoda izrednih vremenskih dogodkov na globalni ravni

Število izrednih vremenskih dogodkov, ki so povzročili najmanj eno smrtno žrtev in/ali
različno materialno škodo (glede na dohodkovno skupino, kamor prizadeto državo uvršča
Svetovna banka), se je v zadnjih 35 letih povečalo (Munich RE, 2016).
Prihodnje izredne vremenske dogodke je težko točno napovedati. Pričakuje se, da se bosta
zaradi podnebnih sprememb povečala tako intenzivnost kot pogostost pojavljanja IVD.
Povečala se bodo tudi tveganja zaradi izrednih vremenskih dogodkov (Climate change,
2007; Managing ..., 2012; Summary ..., 2013).
Gospodarska škoda zaradi nesreč, povezanih z vremenom in podnebjem, se je v zadnjem
obdobju povečala, a posledice IVD se močno razlikujejo po regijah in po letih. Gospodarska
škoda je večja v razvitih državah, medtem ko je za države v razvoju značilno večje število
človeških žrtev. Glavni razlogi za dolgoročno povečanje gospodarske škode so rast
prebivalstva, urbanizacija območij, ki jim preti nevarnost, in degradacija okolja, kar vodi k
povečani izpostavljenosti ljudi in premoženja (Managing ..., 2012).
Posebno poročilo IPCC o obvladovanju tveganj ob izrednih dogodkih za spodbujanje
prilagajanja podnebnim spremembam SREX (Managing ..., 2012) poudarja, da vplivi
izrednih vremenskih dogodkov niso odvisni le od intenzitete IVD, ampak tudi od
izpostavljenosti sistemov in njihove ranljivosti. Poročilo preučuje, kako lahko upravljanje s
tveganji in prilagajanje na podnebne spremembe zmanjšata izpostavljenost in ranljivost
zaradi IVD ter tako povečata odpornost na preostala tveganja. Izpostavljenost in ranljivost
sta dinamični in se spreminjata v času in prostoru. Odvisni sta od ekonomskih, družbenih,
geografskih, demografskih, kulturnih, institucionalnih, upravljavskih in okoljskih
dejavnikov. Poročilo poleg tega tudi poudarja, da sta politika načrtovanja razvoja in njegovo
udejanjanje v praksi ključen del upravljanja s tveganjem.
2.1.3.2

Škoda zaradi izrednih naravnih dogodkov v Sloveniji

Povprečna letna škoda, ki jo povzročijo naravne nesreče v Sloveniji, predstavlja od 0,6 do 3
% letnega BDP. Če pride do večjih nesreč, je delež višji. Leta 1976 naj bi bila tako na primer
škoda zaradi potresov v Posočju približno 7 % BDP (Orožen Adamič, 1999), leta1990 zaradi
poplav v porečju Savinje pa celo več kot 20 % BDP (Plut, 2003). Te številke so dokaj visoke
in vključujejo neposredno in posredno škodo (Rupnik, 2009). Število smrtnih žrtev zaradi
naravnih nesreč je v Sloveniji relativno nizko. Izredni naravni dogodki, ki najpogosteje
povzročijo izgubo življenj, so snežni plazovi (37 % vseh smrti, ki jih povzročijo izredni
naravni dogodki). Sledijo jim potresi (30 %), udari strele (13 %), poplave (12 %) in neurja
(6 %) (Orožen Adamič, 2005).
Statistični urad Republike Slovenije je med leti 1991 in 2008 sistematično zbiral podatke o
neposredni škodi, ki so jo v Sloveniji povzročile naravne nesreče. Nesreče so razdeljene v

14
Matko M. Obravnava tveganj, povezanih z izred. vremen. dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2018

štirinajst kategorij: potres, poplava, požar, suša, neurje, toča, pozeba, žled, drsenje tal in
snega, epidemija, epizootija, škoda zaradi različnih škodljivcev in bolezni, ekološke nesreče
ter druge elementarne nesreče. Med leti 1991 in 2008 je neposredna škoda zaradi naravnih
nesreč znašala povprečno 0,48 % letnega BDP oziroma 45 evrov na prebivalca letno. Največ
škode so v tem obdobju povzročile suše (27 % vse škode zaradi naravnih nesreč), sledila je
škoda zaradi toče (18 %) in poplav (15 %) ter neurij (14 %). V tem obdobju je prišlo do dveh
intenzivnejših potresov v Zgornjem Posočju (v letih 1998 in 2004). Prvi je povzročil 18 %
vse letne škode zaradi naravnih nesreč, drugi pa 13 %. Statistični urad je podatke o škodah
zaradi zemeljskih in snežnih plazov zbiral skupaj. Med leti 1991 in 2008 so povzročili 9 %
vse letne škode zaradi naravnih nesreč. Ker v obravnavanem obdobju snežni plazovi niso
povzročali posebno velike škode, je večino povzročene škode možno pripisati zemeljskim
plazovom. Požari v naravnem okolju (tako naravnega kot antropogenega izvora) so
povzročili približno 5 % vse škode zaradi izrednih dogodkov. V obravnavanem obdobju je
pozeba povzročila nekaj manj kot 5 % vse škode zaradi naravnih izrednih dogodkov, žled
pa nekaj več kot 2 % (Zorn in Hrvatin, 2015).
Višina in sestava neposredne škode zaradi naravnih izrednih dogodkov se med posameznimi
leti močno razlikuje. V letih, ko Slovenije ni prizadela nobena večja naravna nesreča (1991
in 2002), višina škode ni dosegla 20 milijonov evrov. Pogostejša so leta, ko pride do vsaj
ene nesreče zmerne intenzitete, ki je omejena na posamezno pokrajino. Pri tem gre
najpogosteje za točo, neurje in pozebo. Škoda v teh letih znaša med 20 in 80 milijoni evrov.
V takih letih Slovenijo prizadenejo naravne nesreče zmerne intenzitete, ki so omejene na
posamezne pokrajine. Največ škode, ponavadi med 80 in 160 milijoni evrov, povzročajo
naravne nesreče, ki prizadenejo večji del države. V obravnavanem obdobju je Slovenija
utrpela največjo škodo zaradi suše (leta 1992, 1993, 2000 in 2003) in poplav (leta 1998 in
2007). Regije, kjer prihaja do največje škode, ležijo v severovzhodni in vzhodni Sloveniji –
škoda pa je posledica suš na poljedelsko najpomembnejših območjih v državi (Zorn in
Hrvatin, 2015). Med leti 1995 in 2005 so izredni vremenski dogodki povzročili več kot 80
milijonov evrov škode letno, od tega približno 60 % v kmetijstvu (Kajfež-Bogataj, 2006).
Statistični urad Republike Slovenije je leta 2009 prenehal zbirati in objavljati podatke o
škodi zaradi naravnih nesreč v Sloveniji. Brez tovrstnih podatkov je težko prepoznati trende
in opredeliti ustrezne preventivne ukrepe (Zorn in Hrvatin, 2015).
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PROIZVODNJA
ELEKTRIČNE
ENERGIJE,
ELEKTROENERGETSKA
INFRASTRUKTURA IN VPLIV PODNEBNIH SPREMEMB IN IZREDNIH
VREMENSKIH DOGODKOV NANJO

2.2

Elektroenergetski sistem sestavljajo (Voršič, 2012):





elektrarne (proizvajalci električne energije), ki pretvarjajo primarno energijo v
električno;
stikalne postaje, ki služijo za transformacijo in razdeljevanje električne energije;
prenosni in distribucijski oz. razdelilni vodi, ki služijo za prenos električne energije;
porabniške naprave, ki so porabniki električne energije.

Ti osnovni elementi, povezani v celoto, zagotavljajo porabnikom električne energije na
nekem širšem geografskem področju ekonomično rabo kakovostne električne energije in
zanesljivo oskrbo z električno energijo. Elektroenergetski sistem se neprestano spreminja;
kratkoročno se spreminja z nihanjem proizvodnje in porabe dolgoročno pa z izgradnjo in
vključevanjem novih elementov v sistem (Voršič, 2012).

2.2.1 Potrebe po električni energiji, skupna instalirana moč in proizvodnja
električne energije po svetu in v Evropski uniji
2.2.1.1 Končna raba električne energije, instalirana moč in proizvodnja električne energije
v svetovnem merilu
Skupna svetovna končna raba električne energije je v letu 2015 dosegla 20.200 TWh, kar je
1,6 % več kot leto prej, povprečna stopnja rasti končne porabe električne energije pa je bila
od leta 1974 do 2015 3,4 %. V istem obdobju se je svetovna proizvodnja električne energije
povečala s 6.287 TWh na 24.345 TWh, povprečna letna stopnja rasti je bila 3,4 %.
(Electricity information ..., 2017).
Leta 2015 je bila skupna končna raba elektrike v državah OECD 9.397 TWh, kar predstavlja
0,5-odstotno povečanje glede na leto 2014. Skupna instalirana moč v teh državah je bila
2.896 GW (1.697 GW TE na fosilna goriva, 300 GW jedrske elektrarne, 483 hidroelektrarne,
239 vetrne elektrarne, 166 GW sončne elektrarne (od tega 162 GW fotonapetostni paneli)
ter 11 GW kombinacija geotermalnih elektrarn, elektrarn na plimovanje, valovnih elektrarn,
elektrarn na energijo oceanov in drugih elektrarn (Electricity information ..., 2017)).
Instalirano moč po različnih tehnologijah proizvodnje električne energije prikazuje Slika 1.
Skupna instalirana moč v državah OECD se je med letoma 1974 in 2000 povečevala z 2,9
% letno stopnjo rasti, predvsem na račun nuklearnih (6,9-odstotna letna rast), hidro- (3,4 %)
in termoelektrarn (2,2 %). Povprečna letna stopnja rasti skupne instalirane moči od leta 2000
do 2015 je bila 2,2 %. Prišlo je do rahlega zmanjševanja pri jedrskih elektrarnah (-0,1odstotna povprečna letna rast), instalirana moč hidroelektrarn je naraščala v povprečju za
0,9 % letno, instalirana moč termoelektrarn pa za 1,7 %. V tem obdobju so začele države
OECD vlagati v razvoj elektrarn na obnovljive vire, zato so zabeležili rekordne povprečne
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letne stopnje rasti pri sončnih fotonapetostnih elektrarnah (44 %) in vetrnih elektrarnah (20,3
%) (Electricity information ..., 2017).
Skupna proizvodnja električne energije v državah OECD je leta 2015 znašala 10.920 TWh
(Electricity information ..., 2017). Delež proizvodnje na pragu elektrarn po tipih elektrarn
prikazuje Slika 1.
2.2.1.2 Končna raba električne energije, instalirana moč in proizvodnja električne energije
v Evropski uniji
Leta 2015 je znašala skupna poraba električne energije v EU 2.698 TWh, od tega je
industrijski sektor potrošil skoraj 1 milijon GWh, storitveni sektor 840.000 GWh,
gospodinjstva 796.000 GWh in transport 62.000 GWh. Potrošnja električne energije v EU
osemindvajseterici se je v devetdesetih letih dvajsetega stoletja izrazito povečala, v zadnjih
desetih letih pa se je ustalila. K povečanju potrošnje električne energije so največ prispevala
gospodinjstva in storitveni sektor, poraba v transportu je bila stabilna, potrošnja električne
energije v industriji pa se je spreminjala v skladu z ekonomskim ciklom (Electricity and heat
..., 2017).
Skupna instalirana moč elektrarn v Evropski uniji v letu 2015 je bila približno 982 GW. Od
leta 1990 do 2015 se je povečala za 74,3 %, v tem obdobju se je njena struktura spremenila.
Leta 1990 so večino instalirane moči predstavljale termoelektrarne (57 %), sledile so jedrske
elektrarne (21 %) in hidroelektrarne (21 %), ostale elektrarne pa so predstavljale manj kot 1
% instalirane moči. V obdobju do leta 2015 se je zmanjšal delež instalirane moči
termoelektrarn na 47 %, hidroelektrarn na 16 % in jedrskih elektrarn na 12 %. Prispevek
vetrnih elektrarn k skupni instalirani moči se je povečal na 14 % in sončnih elektrarn na 10
%, medtem ko so instalirane moči geotermalnih elektrarn ter elektrarn na plimovanje,
valovanje morja ali energijo oceanov ostale zanemarljive (Electricity and heat ..., 2017).
Skupna instalirana moč elektrarn na obnovljive vire v EU je leta 2015 znašala približno 430
GW, kar je približno isto kot skupna instalirana moč termoelektrarn na fosilna goriva
(Energy ..., 2017). Instalirano moč po različnih tehnologijah proizvodnje električne energije
v EU prikazuje Slika 1.
V Evropski uniji je leta 2015 znašala skupna proizvodnja električne energije na pragu
elektrarn 3.070 TWh, kar je za 4,5 % manj kot v letu 2008, ko je skupna proizvodnja v EU
dosegla svoj relativni vrh pri 3.220 TWh (Electricity production ..., 2017). Skoraj polovica
(48,1 %) proizvedene električne energije na pragu elektrarn v EU je leta 2015 prihajala iz
termoelektrarn na fosilna goriva, več kot četrtina (26,4 %) pa iz jedrskih elektrarn. Med
obnovljivimi viri so največ električne energije prispevale hidroelektrarne (11,9 %), sledile
so vetrne (9,7 %) in sončne (3,5 %). Prispevek OVE k proizvodnji električne energije je med
leti 2005 in 2015 narasel s 13,3 % na 25,3 %. V tem obdobju je se je proizvodnja elektrike
iz sončnih elektrarn povečala z manj kot 0,1 % na 3,5 %, iz vetrnih pa z 2,2 % na 9,7 %
(Electricity production ..., 2017). Proizvodnjo električne energije v EU glede na tip
elektrarne prikazuje Slika 1.
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Slika 1: Delež instalirane moči elektrarn (zgoraj) in proizvodnje električne energije (spodaj) iz različnih tipov
elektrarn v svetovnem merilu (levo), v Evropski uniji (v sredini) in v Sloveniji (desno) (Electricity
information ..., 2017; Electricity production..., 2017; Proizvodnja električne ..., 2016)1
Figure 1: Share of installed capacity (top) and generated electric energy (bottom) from different types of
electricity generation facilities in the OECD (left), EU (middle) and Slovenia (right) (Electricity information
..., 2017; Electricity production ..., 2017; Proizvodnja električne ..., 2016)

1

Opomba: Polovica v jedrski elektrarni proizvedene energije je last Hrvaške. Zato so deleži, z katerimi
Slovenija razpolaga, drugačni – npr. za leto 2015: TE 4264 GWh, HE 3879 GWh, JE 2686 GWh (1/2 od 5372
GWh), sonce in veter skupaj 14 GWh, torej TE 39,3 %, HE 35,8 % in JE 24,8 % (Proizvodnja električne ...,
2016)
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2.2.2 Elektroenergetska infrastruktura v Sloveniji
Pomembnejša slovenska elektroenergetska infrastruktura (prenosni vodi in velike elektrarne
z nazivno močjo nad 10 MW) je prikazana na Sliki 2.

Slika 2: Velike elektrarne (z nazivno močjo nad 10 MW) in prenosni vodi v Sloveniji (Kartografski podatki
…, 2013)
Figure 2: Large power plants (installed capacity more than 10 MW) and transmission lines in Slovenia
(Kartografski podatki …, 2013)

2.2.1.1 Proizvodnja električne energije v Sloveniji
Kot navaja Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015 (2016), se v
Sloveniji za proizvodnjo električne energije uporabljajo vse oblike primarnih energentov
oziroma virov. Prevladujoč delež proizvedene električne energije se proizvaja v
konvencionalnih elektrarnah (termoelektrarne, hidroelektrarne in jedrska elektrarna).
Preglednica 2 prikazuje proizvodnjo električne energije po tipih elektrarn, končno rabo, uvoz
in izvoz električne energije v Sloveniji med leti 2005 in 2014.
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Preglednica 2: Proizvodnja, končna raba, uvoz in izvoz električne energije v Sloveniji med leti 2005 in 2014
po vrsti proizvodnje (Proizvodnja in poraba ..., 2016)2
Proizvodnja, končna raba, uvoz in izvoz električne energije (GWh) po letih
Proizvodnja hidroelektrarne
Proizvodnja termoelektrarne
Proizvodnja - jedrska
elektrarna
Proizvodnja - sončne
elektrarne
Proizvodnja - vetrne
elektrarne
Proizvodnja SKUPAJ
Končna rabaSKUPAJ
Uvoz
Izvoz

2005
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3536
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4643

4636
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4028

4855

6284

5129

5291

5400

5425

5268

5380

5384

5271

5007

3880

5614

5290

5428

5972

5460

5381

5902

5244

5036

6061

0

0

0

1

4

13

66

162

215

257

-

-

-

-

-

-

-

-

4

4

14149

14117

14044 15357 15375

15410

15001 14705 15117 16486

12872

13298

13405 12945 11422

12063

12612 12540 12587 12559

9342

7706

6106

6225

7780

8625

7036

7452

7521

7254

9667

7662

5877

7824

10839

10745

8408

8491

8811

9997

Med velike elektrarne (z močjo nad 10 MW) v Sloveniji spadajo štiri termoelektrarne
(Termoelektrarna Šoštanj, Termoelektrarna Trbovlje, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana
in Termoelektrarna Brestanica), hidroelektrarne na Soči (Doblar 1 in 2, HE Plave 1 in 2 in
HE Solkan ter črpalna HE Avče), Dravi (HE Dravograd, HE Vuzenica, HE Vuhred, HE
Ožbalt, HE Fala, HE Mariborski otok, HE Zlatoličje in HE Formin) in Savi. Reko Savo v
smislu energetske izrabe delimo na zgornjo Savo, srednjo Savo in spodnjo Savo. Na zgornji
Savi obratujejo HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode. Hidroenergetski potencial
srednjega in spodnjega toka reke Save še ni v celoti izkoriščen, zato je predvidena gradnja
novih elektrarn na srednji Savi ter dokončanje verige na spodnji Savi, kjer se bosta
obstoječim hidroelektrarnam (HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto – Blanca, HE Krško)
pridružili še HE Brežice in HE Mokrice (Kryžanovski in sod., 2006).Nuklearna elektrarna
Krško (NEK) z nazivno močjo 696 MW je edina slovenska jedrska elektrarna. Stoji na levem
bregu Save pri naselju Vrbina v občini Krško. Obratovati je začela leta 1981. NEK za
hlajenje uporablja vodo iz Save. Upravne omejitve določajo dovoljen delež odvzetega
pretoka in dovoljen prirastek temperature, ko hladilno vodo vrnejo v Savo. V primeru
neugodnih hidroloških razmer (pretok Save pod 107 m3/s) se uporabljajo hladilne celice. V
izjemno neugodnih vremenskih razmerah je treba znižati moč elektrarne. Akumulacijo za
zajem hladilne vode ustvarja jez pri nuklearni elektrarni. Najpomembnejši dejavnik,
upoštevan pri zagotavljanju poplavne varnosti NEK, je nivo Save in njen pretok. Največji
verjetni pretok (angl. probable maximum flood (PMF)) na lokaciji je 7081 m³/s, najvišji
verjetni nivo vode pa je na nadmorski višini 156,41 m (Nuklearna elektrarna ..., 2012a). NEK
je pred poplavami zaščitena z nasipi, oprema, pomembna za varnost, pa je dvignjena.

2

Glej opombo na str. 17.
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Na proizvodnem trgu električne energije delujejo naslednja podjetja, ki imajo v lasti
proizvodne objekte z močjo nad 10 MW (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2015, 2016):
 Dravske elektrarne Maribor, d. o. o. (DEM),
 Savske elektrarne Ljubljana, d. o. o. (SEL),
 Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o. (HESS),
 Soške elektrarne Nova Gorica, d. o. o. (SENG),
 Nuklearna elektrarna Krško, d. o. o. (NEK),
 Termoelektrarna Šoštanj, d. o. o. (TEŠ),
 Termoelektrarna Trbovlje, d. o. o. (TET),
 Termoelektrarna Brestanica, d. o. o. (TEB) in
 Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d. o. o. (TE-TOL).
Podjetja DEM, SEL, HESS in SENG pridobivajo električno energijo v hidroelektrarnah,
NEK v jedrski elektrarni, TEŠ in TET v termoelektrarnah na premog, TEB v termoelektrarni,
ki kot gorivo uporablja tekoča in plinasta goriva, TE-TOL pa proizvaja toploto in električno
energijo v procesu soproizvodnje na premog. V okviru skupine Holding Slovenskih
elektrarn, d. o. o., (HSE) delujejo podjetja DEM, SENG, HESS, TEŠ in TET. Holding z
navedenimi proizvodnimi podjetji tvori tako imenovani prvi energetski steber na slovenskem
veleprodajnem trgu. V drugi energetski steber so v okviru skupine GEN Energija, d. o. o.,
vključena proizvodna podjetja SEL, TEB in NEK (Poročilo o stanju na področju energetike
v Sloveniji v letu 2015, 2016).
Velike elektrarne z nazivno močjo nad 10 MW so priključene na prenosno omrežje. Poleg
tega pa so v slovenski elektroenergetski sistem na prenosno in distribucijsko omrežje
priključeni tudi proizvodni objekti razpršene proizvodnje. V Sloveniji so z vidika razpršenih
virov pomembni predvsem proizvodnja v malih hidroelektrarnah, proizvodnja v
industrijskih objektih za soproizvodnjo toplote in električne energije in proizvodnja v
sončnih elektrarnah (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2015, 2016).
Razen malih sončnih oziroma fotonapetostnih elektrarn se je v zadnjem obdobju povečalo
število na novo izgrajenih in v omrežje vključenih elektrarn, ki električno energijo
proizvajajo iz drugih obnovljivih virov (biomasa, bioplin, lesna biomasa, odlagališčni plin
in podobno) ali v procesu soproizvodnje (Poročilo o stanju na področju energetike v
Sloveniji v letu 2012, 2013). Zaradi finančnih težav z izvajanjem podporne sheme se je
število novozgrajenih sončnih elektrarn v letu 2014 glede na predhodna leta močno
zmanjšalo (Poročilo o stanju na področju energetike v Sloveniji v letu 2014, 2015).
2.2.1.2

Prenos in distribucija električne energije v Sloveniji

Nazivne napetosti elektroenergetskih omrežij so normirane in predpisane s standardi.
Omrežja glede na nazivne napetosti razvrščamo v tri skupine (Elektroenergetski sistem,
2016):
 nizkonapetostna omrežja (do 1 kV),
 srednjenapetostna omrežja (1 - 35 kV) in
 visokonapetostna omrežja (nad 35 kV).
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Slovensko visokonapetostno omrežje sestoji iz 508 km 400 kV, 328 km 220 kV in več kot
2600 km 110 kV daljnovodov. Skupna dolžina srednjenapetostnih vodov je večja od 16000
km, nizkonapetostnih pa je za več kot 45000 km (Elektroenergetski sistem, 2016).
Po namenu delimo električna omrežja v dve skupini (Voršič, 2012):
 prenosna omrežja, ki povezujejo elektrarne z velikimi porabniki in z razdelilnimi
transformatorskimi postajami (lokalnimi napajališči) in
 distribucijska oziroma razdelilna omrežja povezujejo lokalne elektrarne in lokalna
napajališča (razdelilne transformatorske postaje) s porabniki.
V prenosnih omrežjih se uporablja izključno visoke napetosti, v distribucijskih pa nizke in
srednje napetosti, lahko pa tudi najnižja visoka napetost. Mejo med omrežji s prvenstvenim
namenom prenosa električne energije in med omrežji z osnovnim namenom distribucije oz.
razdeljevanja električne energije v Sloveniji trenutno predstavlja napetostni nivo 110 kV
(Voršič, 2012).
Električni vodi, namenjeni prenosu in distribuciji električne energije, so lahko speljani nad
zemljo (daljnovodi oziroma nadzemni ali prostozračni vodi), lahko pa so ustrezno zaščiteni
in izolirani ter položeni v zemljo (kablovodi). Stroški izgradnje kablovodov so 5 – 10-krat
višji od stroškov izgradnje ekvivalentnih nadzemnih vodov, zato so kablovodi tehnično in
ekonomsko opravičljivi le na območjih z višjo gostoto odjemalcev – predvsem na urbanih
območjih (Zadnik, 2006). Poznejše izkušnje iz prakse kažejo, da je razlika v stroških
izgradnje daljnovodov in kablovodov manjša – podzemni vodi so 2,5 – 3-krat dražji od
kablovodov (Priloga B). Za gradnjo in obratovanje teh objektov obstajajo nacionalni tehniški
in varnostni predpisi (Zadnik, 2006). Daljnovod zaradi svoje prevladujoče dimenzije –
dolžine in od napetostnega nivoja odvisne potrebne širine predstavlja velikega porabnika
prostora, zato je umeščanje daljnovodov v prostor zahtevno (Majkič, 2010; Marušič in Jakl,
1998; Zadnik, 2006). Pri projektiranju novega daljnovoda gre za kompromis med
umeščanjem daljnovoda v prostor, tehničnimi zahtevami in stroški izgradnje. (Jakše, 1997;
Jovanovič in Starašinič, 2011). Nove dvosistemske 400 kV daljnovode naj bi se umeščalo
po trasah obstoječih 220 kV daljnovodov, kjer pa to ni izvedljivo, pa po starih rezerviranih
koridorjih, ki potekajo vzporedno z obstoječimi enosistemskimi 400 kV daljnovodi
(Jovanovič in Starašinič, 2011). V razvitih državah nasprotovanje gradnji daljnovodov
narašča. V Sloveniji tako pri vsaki načrtovani trasi obstaja vsaj ena civilna iniciativa, ki
gradnji nasprotuje (Jovanovič in Starašinič, 2011).
Osnovni elementi daljnovoda so trasa, temelji, stebri, vodniki, zaščitne vrvi in izolacijski
elementi (Zadnik, 2006). Glede na število sistemov ločimo enosistemske, dvosistemske in
večsistemske daljnovode in stebre. V Sloveniji se uporablja več oblik stebrov, ki so znani
pod imeni jelka, portal, Y, finski, mačka, dvojna jelka, sod, donava. Material, iz katerega so
stebri, je lahko les, beton ali jeklo (pri tem gre ponavadi za prostorske palične konstrukcije)
(Zadnik, 2006). Po funkciji so stebri napenjalni ali nosilni. Napenjalni stebri se pri
daljnovodu uporabljajo, ko trasa spremeni smer ali pa tam, kjer prihaja do razlike napetosti
med dvema napenjalnima poljema, imeli pa naj bi tudi funkcijo zaustavitve kaskadnih
rušitev (čeprav praksa tega ne potrjuje). Napenjalni stebri so zato dimenzionirani močneje
od nosilnih (Jakše, 1997). Razpetina je vodoravna razdalja med dvema sosednjima stebroma.
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Dolžine razpetin so odvisne od prostorske razmestitve stebrov, ki je pogojena s konfiguracijo
terena, meteorološkimi izhodišči in parcialno optimizacijo (Jovanovič in Starašinič, 2011).
Po vodnikih se pretaka električna energija. Gre za vrvi, pletene iz posameznih žic iz različnih
kovin in zlitin. Za zaščito vodov pred atmosferskimi in obratovalnimi prenapetostmi se
uporabljajo ozemljene zaščitne vrvi (Zadnik, 2006).
Elementi elektroenergetskega sistema so podvrženi okoljskim dejavnikom. Pri zasnovi
daljnovoda kot gradbene konstrukcije je treba te vremenske vplive upoštevati. Med najbolj
pomembnimi vplivi so vpliv vetra, temperature in dodatnih bremen, kamor sodijo ivje, žled
in sneg. Upoštevati je treba tudi kombinacije vetra z dodatnimi bremeni (Zadnik, 1997;
Zadnik, 2006). Kljub upoštevanju okoljskih dejavnikov so okvare na daljnovodih
neizogibne. Dimenzioniranje celotnih daljnovodov na redko nastopajoče izredne vremenske
razmere, ki povzročijo zelo veliko škodo – tudi porušitve daljnovodov na določenih odsekih,
ni ekonomično. Stroški za obnovo teh odsekov so namreč še vedno znatno manjši, kar je
potrjeno tudi s prakso (Jakše, 1997).
2.2.1.3 Kakovost oskrbe z električno energijo
Operaterji distribucijskih omrežij so dolžni uporabnikom zagotavljati kakovostno oskrbo z
električno energijo. Kakovost oskrbe z električno energijo se ugotavlja glede na tri dimenzije
kakovosti (Kakovost oskrbe, 2017):
 stalnost (neprekinjenost) napajanja (število in trajanje prekinitev, ki jih zazna
odjemalec),
 kakovost napetosti po standardu SIST EN 50160 (tehnične karakteristike napetosti,
merljive na prevzemno-predajnem mestu odjemalca) in
 komercialno kakovost (razmerje med sistemskim operaterjem (dobaviteljem) in
uporabnikom omrežja).
Minimalni standardi kakovosti oskrbe so določeni z minimalnimi vrednostmi parametrov
kakovosti storitev, ki jih mora operater sistema zagotavljati za vsako prevzemno-predajno
mesto. Javna agencija Republike Slovenije za energetiko spremlja parametre kakovosti
oskrbe z električno energijo z namenom vzdrževanja in povečevanja kakovosti (Kakovost
oskrbe, 2017).
Zaradi izrednih vremenskih dogodkov lahko pride do prekinitev oskrbe z električno energijo.
Ker se doktorsko delo osredotoča na zagotavljanje zanesljive oskrbe z električno energijo na
podlagi upoštevanja ocene tveganja v prostorskem načrtovanju, je v nadaljevanju
podrobneje opisan ta vidik kakovosti oskrbe z električno energijo.
Prekinitve se razvrščajo glede na vrsto, stroške, trajanje, napetostni nivo in posledice
(Neprekinjenost napajanja, 2017) na:
 napovedane in nenapovedane prekinitve;
 kratkotrajne (do treh minut) in dolgotrajne prekinitve (daljše od treh minut), določene
z evropskim tehničnim standardom SIST EN 50160;
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prekinitve na različnih napetostnih nivojih; zaradi načina načrtovanja omrežja
odjemalci na srednje- in nizkonapetostnem omrežju ne zaznajo vseh okvar v
visokonapetostnem omrežju.

Neprekinjenost napajanja se predpisuje za skupno število in trajanje nenapovedanih
kratkotrajnih in dolgotrajnih prekinitev v enem letu na enem prevzemno-predajnem mestu.
Predpisano je tudi število napovedanih prekinitev (Neprekinjenost napajanja, 2017).
Zajamčeni standardi neprekinjenosti napajanj so določeni z maksimalnim dopustnim
trajanjem in številom nenačrtovanih prekinitev (daljših od treh minut), ki so posledica lastnih
vzrokov sistemskega operaterja za vsako prevzemno-predajno mesto. Ob dokazanem
kršenju zajamčenih standardov neprekinjenosti napajanja so uporabniki upravičeni do
kompenzacije, ki jo na zahtevo prejmejo od sistemskega operaterja. Sistemski standardi
neprekinjenosti napajanja določajo referenčno raven kakovosti, ki jo mora sistemski operater
zagotoviti v vnaprej določenem obdobju. Izražajo se z zahtevanim relativnim izboljšanjem
ravni neprekinjenosti napajanja glede na izhodiščno vrednost sistemskih kazalnikov SAIDI
in SAIFI:
 SAIFI (angl. system average interruption frequency index) - indeks povprečne
frekvence prekinitev v sistemu: pove, kolikokrat v letu ni bilo dobave električne
energije (povprečno na odjemalca).
 SAIDI (angl. system average interruption duration index) - indeks povprečnega
trajanja prekinitev v sistemu: prikazuje povprečni čas v enem letu, ko je bil končni
odjemalec brez oskrbe z električno energijo (Neprekinjenost napajanja, 2017).
V doktorskem delu se močno naslanjamo na kakovost dobave električne energije, saj smo ta
merila upoštevali pri ocenjevanju in kategorizaciji posledic izrednih vremenskih dogodkov.

2.2.3 Vpliv podnebnih sprememb in izrednih vremenskih dogodkov na
elektroenergetsko infrastrukturo in prekinitve dobave električne energije
Schaeffer in sod. (2012) poudarjajo, da predstavlja ocenjevanje vplivov prihodnjih izrednih
vremenskih dogodkov na energetsko infrastrukturo velik izziv. Večina metod se naslanja na
pretekle izkušnje, a intenzivnost bodočih izrednih dogodkov bi lahko presegala intenzivnost
preteklih dogodkov. Kot ugotavljajo Auld in sod. (2006), je treba nove možnosti prilagajanja
infrastrukture razvijati preko organiziranih analiz odpovedi ali forenzičnih študij. Hkrati
poudarjajo, da je ocenjevanje tveganja ključen del prilagoditvenih dejavnosti in bi moralo
biti vključeno v načrtovanje nove infrastrukture.
Podnebne spremembe lahko vplivajo na celoten energetski sektor ter znotraj njega na
elektroenergetsko infrastrukturo na več različnih načinov; vplivi so lahko negativni ali pa
pozitivni. Najbolj očitni so vplivi na proizvodnjo in porabo energije, vendar pa lahko
podnebne spremembe vplivajo tudi na druge vidike energetike, kot npr. transport energentov
in energetsko infrastrukturo, vplivi pa so lahko tudi posredni (preko drugih sektorjev)
(Schaeffer in sod., 2012). Med možnimi učinki postopnih podnebnih sprememb na
pridobivanje in rabo energije so:
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spremenjena dostopnost energetskih virov (primarne energije, ki je na voljo)
(Schaeffer in sod., 2012),
zmanjšana poraba energije za ogrevanje in povečana poraba za hlajenje prostorov;
močno se bo povečala poraba električne energije v poletnem času, še posebno v
obdobju vročinskih valov (Wilbanks in sod., 2008; Dolinar in sod., 2010; McColl in
sod, 2012),
zmanjšanje potreb po energiji za določene procese (npr. gretje vode za potrebe
industrije ali prebivalstva) in povečanje potreb za druge (npr. hlajenje
termoelektrarn, jedrskih elektrarn in jeklarn) (Feeley in sod., 2008; Wilbanks in sod.,
2008; Kopytko in Perkins, 2011; Rübbelke in Vögele, 2011; Sieber, 2011; McColl
in sod, 2012),
spremembe v količini proizvedene električne energije iz hidroelektrarn ter iz termoin jedrskih elektrarn zaradi znižanja pretokov vodotokov (Wilbanks in sod., 2008;
Rübbelke in Vögele, 2011; McColl in sod, 2012; Schaeffer in sod., 2012),
spremembe v količini proizvedene električne energije iz vetrnih elektrarn zaradi
sprememb v hitrosti vetra in sprememb hrapavosti terena kot posledice spreminjanja
vegetacije pod vplivom globalnega segrevanja (Breslow in Sailor, 2002; Schaeffer
in sod., 2012),
spremembe v količini proizvedene električne energije iz sončnih elektrarn; zaradi
spremenjenega sončnega obsevanja in spremenjene učinkovitosti fotonapetostnih
celic pod vplivom višjih temperatur (Schaeffer in sod., 2012; Patt in sod., 2013),
zmanjšanje učinkovitosti omrežij za prenos električne energije zaradi višjih
temperatur (Schaeffer in sod., 2012; McColl in sod, 2012),
povečane potreb po energiji v sistemih, občutljivih na podnebje; več energije bo
potrebne za črpanje vode za namakanje kmetijskih zemljišč in tudi za črpanje vode
za potrebe prebivalstva (Wilbanks in sod., 2008),
spremembe v razmerjih med deleži energij v končni rabi; porast porabe električne
energije, ki jo potrebujejo klimatske naprave, zmanjšana poraba zemeljskega plina,
potrebnega za ogrevanje stavb (Wilbanks in sod., 2008),
spremembe v porabi energije v drugih gospodarskih sektorjih – transportu,
gradbeništvu, kmetijstvu in drugih (Wilbanks in sod., 2008).

Podnebne spremembe lahko vplivajo tudi na varnost obstoječe elektroenergetske
infrastrukture in na prezgodnjo dotrajanost objektov (Auld in sod., 2006).
Poleg tega lahko pride do poškodb na hidro-, termo- in jedrskih elektrarnah, na
transformatorskih postajah in na daljnovodih zaradi poplav (Abi-Samra in Malcolm, 2011;
Kopytko in Perkins, 2011; Sieber, 2011; McColl in sod, 2012; Techno – economic
evaluation …, 2013), močni sunki vetra lahko poškodujejo daljnovode in vetrne elektrarne
(Abi-Samra in Malcolm, 2011; Techno – economic evaluation …, 2013), toča lahko
povzroči škodo na fotonapetostnih modulih (Patt in sod, 2013; Techno – economic
evaluation …, 2013), žled lahko povzroči škodo na daljnovodih (Kern in Zadnik, 1987) in
na vetrnih elektrarnah (Dalili in sod., 2007, Grünevald in sod., 2012). Vplive izrednih
vremenskih dogodkov na posamezne tipe elektroenergetske infrastrukture prikazuje
Preglednica 3, vplive postopnih podnebnih sprememb pa Preglednica 4.
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Preglednica 3: Prikaz vplivov različnih izrednih vremenskih dogodkov na posamezne tipe elektroenergetske
infrastrukture (Techno – economic evaluation …, 2013)
TIP ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE

Hidroelektrarne

Vetrne
elektrarne

Sončne
elektrarne
(fotovoltaika)

Prenosno in
distribucijsko
omrežje

Fizična škoda
(valovi v
akumulaciji),
finančna škoda,
vpliv na varnost

Fizična škoda,
finančna škoda,
vpliv na varnost

Fizična škoda,
finančna škoda

Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost

Toča

Fizična škoda,
finančna škoda

Fizična škoda,
finančna škoda

Strela

Fizična škoda,
finančna škoda,
vpliv na varnost

Fizična škoda,
finančna škoda

Žled

Fizična škoda,
finančna škoda,
vpliv na varnost

Fizična škoda,
finančna škoda
(sprememba
proizvodnje EE)

Sneg

Fizična škoda,
finančna škoda,
vpliv na varnost

Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE

Fizična škoda,
finančna škoda

Fizična škoda,
finančna škoda

Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost

Fizična škoda,
finančna škoda,
vpliv na varnost

Fizična škoda,
finančna škoda

Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost

Finančna škoda:
manjša
učinkovitost

Fizična škoda,
finančna škoda

IZREDNI
VREMENSKI
DOGODKI

Jedrske
elektrarne

Termoelektrarne

Močan veter

Poplava

Zemeljski
plaz
(posledica
padavin)

Suša

Izredno
visoka
temperatura

Velika
nihanja
temperature

Fizična
škoda,
finančna
škoda, vpliv
na varnost
Fizična
škoda,
finančna
škoda, vpliv
na varnost
Finančna
škoda:
sprememba
proizvodnje
EE (hlajenje)
Finančna
škoda:
sprememba
proizvodnje
EE (hlajenje)
Finančna
škoda:
sprememba
proizvodnje
EE (hlajenje)

Fizična škoda,
finančna škoda,
vpliv na varnost

Fizična škoda,
finančna škoda
Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE
(hlajenje)
Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE
(hlajenje)

Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE

Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE
(hlajenje)

Fizična škoda,
finančna škoda
Povečanje
proizvodnje EE

Močno sončno
obsevanje

Nizke
temperature

Fizična škoda,
finančna škoda
(sprememba
proizvodnje EE),
vpliv na varnost
Fizična škoda,
finančna škoda
(sprememba
proizvodnje EE),
vpliv na varnost

Finančna
škoda:
sprememba
proizvodnje
EE (hlajenje
- zmrznjena
voda)

Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE
(hlajenje zmrznjena voda)

Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost
Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost
Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost
Fizična škoda,
finančna
škoda, vpliv na
varnost

Fizična škoda,
finančna škoda

Fizična škoda,
finančna škoda
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Preglednica 4: Prikaz vplivov postopnih podnebnih sprememb na posamezne tipe elektroenergetske
infrastrukture (Techno – economic evaluation …, 2013)
TIP ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
POSTOPNE
SPREMEMBE
PODNEBJA
Sprememba v
količini in
razporeditvi
padavin
Sprememba
(višanje)
povprečne
temperature

Jedrske
elektrarne
Finančna
škoda:
sprememba
proizvodnje
EE (hlajenje)
Finančna
škoda:
sprememba
proizvodnje
EE (hlajenje)

Termoelektrarne

Hidroelektrarne

Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE
(hlajenje)

Sprememba
proizvodnje EE

Finančna škoda:
sprememba
proizvodnje EE
(hlajenje)

Sprememba
proizvodnje EE

Vetrne
elektrarne

Sprememba
vetrovnosti

Prenosno in
distribucijsko
omrežje

Sprememba
proizvodnje
EE

Sprememba
proizvodnje
EE

Sprememba
povprečnega
sončnega
obsevanja
Dvig morske
gladine

Sončne
elektrarne
(fotovoltaika)

Finančna
škoda:
manjša
učinkovitost

Finančna
škoda:
izgube pri
prenosu

Sprememba
proizvodnje
EE
Sprememba
proizvodnje
EE (manj
prostora za
umeščanje)
Sprememba
proizvodnje
EE

Sprememba
proizvodnje
EE (manj
prostora za
umeščanje)

Izredni vremenski dogodki lahko povzročijo različne tipe škod (Kontić in Matko, 2015):
 fizična škoda na elektro-energetski infrastrukturi, ki posledično vodi v finančno
škodo za lastnika/upravljavca poškodovanih objektov;
 finančna škoda za proizvodna, prenosna in distribucijska podjetja zaradi
neproizvedene/neprodane energije;
 škoda zaradi prekinitve napajanja z električno energijo za gospodarstvo,
gospodinjstva in družbene servise.
Pri prilagajanju elektroenergetske infrastrukture na podnebne spremembe bo treba
upoštevati sedanjo in prihodnjo ranljivost infrastrukture, različne življenjske dobe sestavnih
delov objektov ter cikle nadomeščanja teh delov in vzdrževanja. Nekatere prilagoditve bi
lahko bile izvedene takoj. Med takšne spadajo posodabljanje standardov za projektiranje
infrastrukture, vzdrževanje baz podatkov o klimatskih dejavnikih, konsistentne forenzične
analize odpovedi, redno vzdrževanje in načrtovanje ukrepov v primeru izrednih dogodkov
(Auld in sod., 2006).
Načrtovanje tehničnih ukrepov za večjo robustnost elektroenergetskega sistema in njegovo
odpornost na fizični stres bi moralo temeljiti na dveh korakih: (1) identifikacija prioritet (npr.
vodi, ki napajajo bolnišnice, jedrske elektrarne) in (2) izbira ukrepov za izvedbo. Obstaja
več načinov za izboljšanje fizične odpornosti elektroenergetskega sistema, ki lahko
pokrivajo celoten sistem ali pa so ukrepi usmerjeni v izboljšavo najbolj kritičnih komponent.
Pomembna podpora pri odločanju o izvedbi ukrepov je analiza stroškov in koristi (Brown,
2012).
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Analiza letnih poročil o prekinitvah dobave električne energije v ZDA od leta 2002 dalje je
pokazala, da so izredni vremenski dogodki povzročili 54 odstotkov vseh izpadov (The
United States Department of Energy (DOE), National Energy Technology Laboratory
(NETL), 2014) in 62 odstotkov vseh večjih izpadov (DTE Energy company, 2014).
Hines in sod. (2009) so analizirali prekinitve dobave električne energije v Severni Ameriki
med leti 1984 in 2006. Ugotavljajo, da so najobsežnejše prekinitve posledica izrednih
naravnih dogodkov ali pa kaskadnih odpovedi. Med nedavne večje izpade spadata izguba
napajanja več kot pol milijona odjemalcev v Združenih državah in 600.000 odjemalcev v
Kanadi zaradi žleda leta 2013 (Henderson, 2013; Office of the Premier News release, 2013),
več kot 650.000 odjemalcev v severnem delu Evrope zaradi viharnega vetra v nevihti Xaver
in več kot 750.000 odjemalcev v severni in zahodni Evropi zaradi viharnega vetra v nevihti
Dirk decembra 2013 (December 2013: Global catastrophe recap, 2014). Orkan Sandy, ki je
oktobra 2012 prizadel ZDA, je povzročil najobsežnejši izpad, ki je prizadel več kot 8,5
milijona gospodinjstev (DOE, 2012).
Do največjega izpada električne energije je prišlo 30. in 31. julija 2012 v severni, vzhodni
in severovzhodni Indiji zaradi kombinacije različnih dejavnikov. Zaradi načrtovane
prekinitve dobave električne energije je bilo obratovanje številnih prenosnih vodov
prekinjeno. Potreba po elektriki je bila zaradi ekstremne vročine in poznega prihoda
monsuna ter posledično zahtev po namakanju kmetijskih območij (Punjab, Haryana, Uttar
Pradesh) zelo velika. Zaradi poznega monsuna je bila omejena tudi proizvodnja električne
energije v hidroelektrarnah. Obratujoči daljnovodi so bili preobremenjeni, prišlo je do
kaskadne odpovedi elektroenergetskega sistema v regiji. Izpad je prizadel več kot 620
milijonov ljudi (9 % svetovne populacije). Dobava električne energije je bila spet
vzpostavljena med 31. julijem in 1. avgustom 2012 (Harris in Bajaj, 2012; Singh in Aasma,
2012).
Analiza vpliva prekinitev dobave električne energije
Največ prekinitev napajanja je na nivoju prenosno – razdelilnih sistemov zaradi radialne
topologije in velike izpostavljenosti distribucijskih omrežij zunanjim dejavnikom (Košnjek
in sod., 2007).
Elektroenergetska podjetja morajo stalno odločati o stopnji vlaganja v sisteme. Stroške
zaradi prekinitev napajanja se primerja s stroški vlaganja – posredno z zanesljivostjo sistema.
Stroški se merijo v denarnih enotah, izboljšana zanesljivost pa v drugih enotah (npr.
pogostost in trajanje prekinitev, redukcija pri pričakovani nedobavljeni energiji). Da bi lahko
neposredno primerjali ti dve količini, je treba zanesljivost finančno ovrednotiti, nato pa
izvesti analizo stroškov in koristi. Pri tem je pomembno poznavanje velikosti škode zaradi
izpadov. Posledice izpadov električne energije delimo na neposredne in posredne ter na
ekonomske ali druge (družbene) (Košnjek in sod., 2007).
Neposredne ekonomske posledice vključujejo izpad proizvodnje, neizrabljena že plačana
sredstva (surovi materiali, delo, kapital), stroške za ponovni zagon procesov, pokvarjene
surove materiale ali hrano, škodo na opremi, neposredne stroške povezane z zdravjem ljudi
in varnostjo in stroške javnih podjetij, povezane z izpadi energije (Košnjek in sod., 2007).
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Neposredne družbene posledice zajemajo težave zaradi motenega prevoza, izgubo prostega
časa, neugodne temperature v stavbah, osebne poškodbe in strah (Košnjek in sod., 2007).
Posredne posledice običajno izhajajo iz drugih dejavnikov, na primer (Košnjek in sod.,
2007):
 kriminal med podaljšanim izpadom,
 okvara na varnostni napravi v nevarnem industrijskem obratu, kar privede do
obvezne evakuacije stanovanjskih objektov v okolici.
Naštete posledice so kratkoročne (pojavljajo se samo v času prekinjene dobave električne
energije). Nadaljnje posledice so bolj dolgoročne in so pogosto označene kot odzivi in
prilagajanja v energetskem sistemu, ki naj bi zmanjšali bodoče stroške zaradi izpadov:
 vgradnja zaščitnih odklopnikov,
 vgradnja neprekinjenih izvorov električne energije (UPS – Uninterruptible Power
Supplies),
 vgradnja opreme za regulacijo napetosti,
 vgradnja kombinirane proizvodnje ali rezervnih proizvodnih enot in
 premestitev na področje z opaženo višjo zanesljivostjo (Košnjek in sod., 2007).
Komite CIGRE – CIRED (Mednarodni svet za velike elektroenergetske sisteme,
Mednarodni kongres distributerjev električne energije) za ocenjevanje škode pri odjemalcih
zaradi izpadov električne energije priporoča metode, ki jih lahko razvrstimo v tri skupine:
 posredne, analitične ocene so enostavne in poceni, a so rezultati izračunov
posplošeni;
 študije specifičnih izpadov – omejeno na velike izpade, oceno škode določajo
izkušnje odjemalcev ob dejanski izpadih;
 anketiranje odjemalcev – odjemalci s pomočjo vprašalnika sami ocenijo škode, ki so
jih utrpeli ob izpadih. Izvajanje je drago (Košnjek in sod., 2007).
Podatke, pridobljene s katero koli od teh metod, je treba pretvoriti v cenovne funkcije in jih
uporabiti v ocenah nastale škode. Stroške odjemalcev ob izpadih električne energije se
izračuna za ugotavljanje investicij za doseganje in vzdrževanje ustrezne zanesljivosti dobave
v elektroenergetskih sistemih. Cilj je doseči najnižje neposredne družbene in ekonomske
stroške, ki vsebujejo stroške elektroenergetskih podjetij in stroške odjemalcev. S
povečevanjem zanesljivosti se stroški elektroenergetski podjetij povečujejo, saj so s tem
povezani višji naložbeni stroški in stroški vzdrževanja. Stroški odjemalcev pa se z večanjem
zanesljivosti zmanjšujejo, saj se zaradi večje zanesljivosti trajanje in pogostost izpadov
zmanjšata (Košnjek in sod., 2007).
Odjemalce se deli na panoge v skladu s SKD - standardno klasifikacijo dejavnosti:
 gospodinjstva: gospodinjstva in kmetije;
 industrija: rudarstvo, proizvodnja in predelava kovin in kovinskih izdelkov,
proizvodnja in predelava nekovin in nekovinskih izdelkov, ostala industrija ter
 ostala široka raba: šolstvo in vzgoja, zdravstvo, gostinstvo, trgovina, ostalo (Košnjek
in sod., 2007).
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Odjemalce se deli tudi glede na napetostni nivo na visokonapetostni (110 kV in več) in
srednjenapetostni – 35 kV in manj. Z vidika odjemalca so stroški zaradi izpadov električne
energije povezani z naravo odjemalčevih aktivnosti in njihovo odvisnostjo od električne
energije. Odvisni so od značilnosti odjemalca in značilnosti izpada. Značilnosti odjemalca
so: tip odjemalca, narava odjemalčevih aktivnosti, obseg obratovanja in demografski
podatki, poraba in potrebe po električni energiji ter odvisnost od energije kot funkcija časa
v dnevu. Karakteristike izpada so: trajanje, pogostost, čas izpada, podatek, ali gre za celoten
ali le delen izpad energije, podatek, ali energetsko podjetje predhodno opozarja na izpad in
njegovo trajanje in podatek o obsegu prizadetega območja (lokalno ali širše). Kakšne so
posledice izpadov, je odvisno tudi od odnosa in pripravljenosti odjemalcev. Ta odnos je
odvisen od obstoječe stopnje zanesljivosti: na splošno so odjemalci, ki so deležni visoko
kakovostnih storitev dobave, slabše pripravljeni na izpade, zato imajo posledično lahko višje
stroške. Odjemalci, ki so vajeni storitev nižje kakovosti, pa so na splošno nekoliko bolj
tolerantni do izpadov električne energije (Košnjek in sod., 2007).
Metodo za ugotavljanje vplivov izpadov z namenom izračuna cene nedobavljene energije v
Sloveniji so leta 2007 zasnovali Košnjek in sod. (2007). Analiza temelji na tujih izkušnjah.
Uporabljena je bila metoda z anketiranjem, pretvorba podatkov v stroškovne funkcije CDF
(angl. consumer damage function – funkcija stroškov v odvisnosti od trajanja izpadov) in
izračun kazalnika ECOST (v EUR), ki podaja oceno škode. Kazalnik ECOST posredno
vsebuje tudi letno porabo posameznih skupin odjemalcev ter sistemska kazalnika SAIDI in
SAIFI. Končna ocena stroškov nedobavljene električne energije (NDE) ter cena
nedobavljene električne energije je izdelana z agregiranjem delnih rezultatov za posamezne
skupine odjemalcev. Preglednica 5 prikazuje stroške nedobavljene električne energije za
različne tipe odjemalcev v Sloveniji (Košnjek in sod., 2007).
Preglednica 5: Strošek nedobavljene električne energije različnim tipom odjemalcev v Sloveniji v letu 2006
(Košnjek in sod., 2007)

Sektor
Gospodinjstva
Industrija
Ostala široka raba
Slovenija

Strošek
nedobavljene
električne energije
(€/kWh)
17,31
1,73
6,81
4,28

Energetska infrastruktura ima dolgo življenjsko dobo, zato bodo imele odločitve o njenih
lokacijah in izvedbi, ki jih sprejemamo v sedanjosti, dolgoročne posledice. V postopku
planiranja bo zato treba upoštevati tudi postopne spremembe podnebja in izredne vremenske
dogodke. V ta namen je treba preučiti možne varstvene in prilagoditvene ukrepe (Auld in
sod. 2006; Wilbanks in sod., 2008; Techno – economic evaluation …, 2013).
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2.2.4 Načrtovanje razvoja elektroenergetske infrastrukture v Sloveniji
Slovenska zakonodaja (Energetski zakon (EZ), 2007) je določala, da strateško načrtovanje
energetskega sistema poteka preko nacionalnega energetskega programa (NEP) –
strateškega dokumenta, ki vsakih pet let poda dolgoročne (dvajsetletne) usmeritve za razvoj
oskrbe z energijo. Po sprejetju novega Energetskega zakona (EZ-1) (2014) se osnovni
strateški razvojni dokument na področju energetike imenuje energetski koncept Slovenije
(EKS). Na predlog vlade ga z resolucijo sprejme Državni zbor. Z EKS se na podlagi projekcij
gospodarskega, okoljskega in družbenega razvoja države ter na podlagi sprejetih
mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo za
obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 let. EKS vlada obnovi vsakih deset let. Za
doseganje ciljev nacionalne energetske politike in izvajanje ukrepov iz EKS ter izvajanje
naložb v infrastrukturne objekte, pripravi ministrstvo, pristojno za energijo, predlog
državnega razvojnega energetskega načrta (DREN). DREN je okvirni načrt naložb v
energetsko infrastrukturo, ki so v splošnem gospodarskem interesu države. Prvi EKS je
trenutno v pripravi.
V skladu z Energetskim zakonom (EZ-1) (2014) sistemski operater prenosnega omrežja Eles
ter distribucijska podjetja skupaj s Sistemskim operaterjem distribucijskega sistema
električne energije (SODO, d. o. o.) vsaki dve leti izdelajo načrt razvoja prenosnega oziroma
distribucijskega omrežja za desetletno obdobje. Razvojni načrti prenosnega in
distribucijskega morajo biti skladni z DREN in ostalimi strateškimi dokumenti s področja
energetike. Prenosno in distribucijska podjetja morajo za razvojne načrte pridobiti soglasje
ministra, pristojnega za energijo.
V Sloveniji je bila v osnutku predloga nacionalnega energetskega programa (glej Urbančič
in sod., 2011) v ciljih za zanesljivost oskrbe navedena »zanesljivost energetskih storitev v
izrednih razmerah, kot so naravne katastrofe«. Osnutek predloga nacionalnega energetskega
programa iz leta 2011 ni bil sprejet niti se ni začel izvajati. Proces odločanja je po javni
obravnavi in čezmejni presoji zamrl, tako da je dokument ostal na ravni osnutka predloga.
Splošni programski dokument na področju energetike je še vedno Resolucija o Nacionalnem
energetskem programu iz leta 2004 (Ur. l. RS, št. 57/2004). Nadomestil jo bo Energetski
koncept Slovenije, ki je v pripravi. Predlog usmeritev za pripravo Energetskega koncepta
(2015) med tremi temeljnimi cilji trajnostne energetike navaja zanesljivost oskrbe z energijo,
ki bi jo dosegli z dobro razvitimi in zanesljivimi omrežji ter z razpršitvijo virov. Odpornost
infrastrukture na IVD ni izrecno omenjena.
Energetski sektor je preko strategij, ki poudarjajo zmanjševanje rabe fosilnih goriv, splošno
priznan kot ključen za zagotavljanje omejevanja podnebnih sprememb in blažitve povezanih
posledic (Direktiva 2009/28/ES …, 2009; Operativni program …, 2006; Operativni program
…, 2009; Operativni program ..., 2014). Poleg tega je dodaten cilj prihodnjega razvoja
energetskega sektorja tudi prilagajanje tem spremembam - zmanjšanje ali izogibanje
materialni škodi, ki lahko nastane na energetski infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih
dogodkov ter ohranjanje ali izboljšanje učinkovitost teh objektov tudi v spremenjenih
pogojih, ki so posledica postopnih podnebnih sprememb.
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2.3

OBRAVNAVA PODNEBNIH SPREMEMB IN TVEGANJ V PROSTORSKEM
NAČRTOVANJU

2.3.1 Upoštevanje podnebnih sprememb pri prostorskem načrtovanju
Podnebne spremembe in vse, kar prinašajo, bodo vplivale na rabo tal, socio-ekonomske
aktivnosti in ekosistemske storitve. Podnebne spremembe obravnavamo na dva načina – z
ukrepi, s katerimi skušamo pojave in učinke teh sprememb blažiti (omejevanje emisij
toplogrednih plinov), in s prilagajanjem na te spremembe.
Biesbroek in sod. (2009) ugotavljajo, da sta v preteklosti blaženje vplivov podnebnih
sprememb in prilagajanje nanje veljala za različna, ločena, nepovezana pristopa za
obravnavanje podnebnih sprememb. Rezultat tega so bile razlike pri analitskih pristopih in
oblikovanju strategij. Potencialne sinergije med blaženjem in prilagajanjem podnebnim
strategijam so bile zato prezrte. Prostorsko načrtovanje lahko usklajuje ta dva pristopa.
Upravljanje s tveganjem in prilagajanje podnebnim spremembam sta se razvijala ločeno,
skupno pa jima je to, da je njun cilj zmanjšanje vplivov izrednih dogodkov, povezanih s
podnebjem. Upravljanje s tveganjem obstaja že dolgo, prilagajanje na podnebne spremembe
pa je relativno novo področje. Imata mnoge skupne točke, hkrati pa tudi nasprotovanja (npr.
različne interpretacije terminologije; različna odgovornost pri odločanju). Sinergijski učinki
med tema dvema področjema so ocenjeni kot zelo močni (Solecki in sod., 2011; Wamsler in
sod.; 2013; Serrao-Neumann in sod., 2015). Tako prilagajanje podnebnim spremembam kot
upravljanje s tveganji morata biti vključena v delo različnih sektorjev – tudi v prostorsko
načrtovanje, ki lahko pomaga pri maksimiranju sinergij med tema dvema področjema
(Serrao-Neumann in sod., 2015). Za prostorske načrtovalce ni pomembno le, kako zmanjšati
tveganje na določenem območju, temveč tudi prodor in zagotavljanje prilagajanja na
podnebne spremembe v okviru prostorskega načrtovanja. Prilagajanje podnebnim
spremembam mora postati večinska usmeritev tako v prostorskem kot v sektorskem
planiranju (Pütz in sod., 2011; Wamsler in sod., 2013).
Prostorsko načrtovanje ima zaradi svoje strateške, celostne in integrativne narave velik
pomen pri pripravi prilagoditvenih ukrepov, zato je bilo prepoznano kot osnova za
prilagajanje na podnebne spremembe (Biesbroek in sod., 2009; Wilson in Piper, 2010;
Hurlimann in March, 2012). Obravnavano je tudi v več strateških dokumentih, kot so npr.
Zelena knjiga Evropske komisije z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam v Evropi
– možnosti za ukrepanje EU (Komisija evropskih skupnosti, 2007), Bela knjiga Evropske
komisije z naslovom Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za
ukrepanje naproti (Komisija evropskih skupnosti, 2009) in Teritorialna agenda Evropske
unije (2011).
Zelena knjiga o prilagajanju podnebnim spremembam (Komisija evropskih skupnosti, 2007)
poudarja velik potencial prostorskega planiranja pri prilagajanju na podnebne spremembe,
saj bi lahko predstavljalo celovit okvir za povezovanje ocene tveganja z odzivi prilagajanja
in bi tako vodilo k implementaciji stroškovno učinkovitih ukrepov za prilagajanje
podnebnim spremembam. Kot navaja Bela knjiga Komisije Evropske skupnosti z naslovom
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Prilagajanje podnebnim spremembam: evropskemu okviru za ukrepanje naproti (Komisija
evropskih skupnosti, 2009), je prilagajanje na podnebne spremembe trenutno razdrobljeno,
zato je na tem področju potreben bolj strateški pristop, ki bo zagotavljal usklajenost med
različnimi sektorji in ravnmi upravljanja. Prostorsko načrtovanje zaradi svoje zmožnosti za
koordiniranje različnih sektorjev in upravljavskih nivojev lahko igra ključno vlogo pri
učinkovitem prilagajanju na podnebne spremembe (Komisija evropskih skupnosti, 2009;
Teritorialna agenda Evropske unije 2020, 2011). Tudi na ravni Slovenije je prostorsko
načrtovanje eksplicitno izpostavljeno kot prioriteta prilagajanja, saj predstavlja pomemben
preventivni instrument za prilagajanje podnebnim spremembam preko procesov
integralnega načrtovanja in urbanega razvoja (Predlog zakona o podnebnih spremembah,
2011; Kajfež-Bogataj in sod., 2012).
Zakonodaja s področja prostorskega načrtovanja večinoma obravnava podnebne spremembe
implicitno – v okviru zaščite oz. obnove uravnoteženega naravnega okolja, zaščite naselij
pred naravnimi nesrečami ter ekološko in ekonomsko ustreznim prostorskim razvojem
(Predlog zakona o podnebnih spremembah, 2011). Nujno se je treba premakniti od splošne
strateške ravni k podrobnemu izvajanju na instrumentalni ravni (Pütz in sod., 2011; Golobič
in sod., 2012). Pütz in sod. (2011) trdijo, da bi eksplicitna obravnava podnebnih sprememb
v zakonih o prostorskem načrtovanju prinesla večjo legitimnost akcijskim načrtom,
formalno obravnavo podnebnih sprememb pri usklajevanju interesov ter večje zavedanje
javnosti o problemu podnebnih sprememb.
V zvezi z učinkovitostjo prostorskega načrtovanja pri prilagajanju na podnebne spremembe
je bilo izvedenih več študij na mednarodni ravni (na primer CIPRA, 2010; Pütz in sod., 2011;
VASAB, 2013), prav tako tudi na nacionalni (npr. Brown, 2011; Rivera in Wamsler, 2014;
Flannery in sod., 2015), regionalni (npr. Rannow in sod., 2010; De Bruin in sod., 2013;
Serrao-Neumann in sod., 2015) in na lokalni ravni (npr. Wilson, 2006; Wamsler in sod.,
2013; Andersson-Sköld in sod., 2015; Dubois in sod., 2015; Kumar in Geneletti, 2015;
Francesch-Huidobro in sod., 2016). V Sloveniji so orodja prostorskega načrtovanja kot
ukrepe prilagajanja na podnebne spremembe analizirali Mojca Golobič in sod. (2012).
Omenjene študije zaključujejo, da je prostorsko načrtovanje dejavnost, ki ima zmožnost, da
lahko pomaga družbi in gospodarstvu pri prilagoditvi na spremembe rabe tal, pri
preprečevanju naravnih nesreč in pri integriranju različnih sektorjev v načrtovanje (Rannow
in sod., 2010; Pütz in sod., 2011; Greiving in Fleischhauer, 2012; Serrao-Neumann in sod.,
2015). Poleg tega lahko prostorsko načrtovanje igra ključno vlogo pri ozaveščanju različnih
deležnikov (javnosti, politikov, gospodarstvenikov in uprav), začenja odločevalski proces
na vseh ravneh ter ima zmožnost, da koordinira različne sektorje na več ravneh (Pütz in sod,
2011). Hurlimann in March (2012) poudarjata tudi, da lahko prostorsko načrtovanje
usklajuje nasprotujoče si interese, lahko prilagaja merilo oziroma podrobnost obravnave,
ukrepa pri zadevah, ki predstavljajo kolektivno skrb, obravnava negotovosti in jih zmanjšuje,
akumulira znanje ter je pri integraciji različnih sistemov orientirano v prihodnost.
Kot ugotavljajo Pütz in sod. (2011), so lahko nekateri sektorski planerski instrumenti, še
posebno kartiranje in upravljanje območij, ogroženih zaradi naravnih nesreč in upravljanje
z vodami, učinkoviti pri prilagajanju podnebnim spremembam. Vključitev scenarijev
podnebnih sprememb, scenarijev poselitve in družbeno-gospodarskega razvoja v kartiranje
nevarnosti bi ustvarili ključni instrument za planiranje, “odporno” na podnebne spremembe
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(Pütz in sod., 2011; Storch in Downes, 2013). Pütz in sod. (2011) menijo, da bi izvajanje
prilagajanja na podnebne spremembe izboljšali, če bi bilo upoštevanje teh kart pri določanju
rabe tal na občinski ravni pravno zavezujoče. Preko teh kart nevarnosti bi se tudi dvigovala
zavest o občutljivosti na vplive podnebnih sprememb.
Velik potencial pri »klimatsko odpornem« prostorskem planiranju ima tudi strateško
ocenjevanje vplivov na okolje, a trenutno ne pokriva podnebnih sprememb in se ne uporablja
pri vseh planih/programih dovolj celovito (Pütz in sod., 2011) oz. se v večini primerov
nanaša na območje, za katerega se pripravlja plan, širši kontekst pa se obravnava v redkih
primerih (Wende in sod, 2012).
Nekateri instrumenti prostorskega načrtovanja že vključujejo ukrepe prilagajanja na
podnebne spremembe, vendar pa ti instrumenti ne zadostujejo za prenos prilagajanja v
prakso ali pa niso primerno implementirani (Wilson, 2006; Rannow in sod., 2010; Pütz in
sod., 2011; Golobič in sod., 2012; Wamsler in sod., 2013). Isti avtorji tudi izpostavljajo, da
se je treba od strateške ravni premakniti k bolj konsistentni implementaciji prilagajanja s
pomočjo prostorskega načrtovanja na izvedbeni (praktični) ravni.
Vključevanje podnebnih sprememb v načrtovanje rabe prostora predstavlja kompleksen
odločevalski problem, ki zahteva previdno presojo trenutne in prihodnje situacije v prostoru.
Za prilagajanje na podnebne spremembe v okviru prostorskega načrtovanja je treba razumeti
vplive podnebnih sprememb na različne rabe tal, krajine in ekosisteme. (Wilson, 2006;
Rannow in sod., 2010; Pütz in sod., 2011; Storch in Downes, 2013; Rastandeh, 2015). Zaradi
podnebnih sprememb lahko pride v prostoru do novih konfliktov – npr. med interesi za
določeno rabo in varstvom pred naravnimi nesrečami. (Pütz in sod., 2011; Rastandeh, 2015).
Kot ugotavljata Storch in Downes (2013), prostorsko načrtovanje trenutno ne daje dovolj
poudarka prihodnji rasti naselij in s tem prihodnji izpostavljenosti. Za vključitev prilagajanja
v razvojne strategije potrebujejo prostorski načrtovalci podatke o vplivih podnebnih
sprememb na podrobni (regionalni in lokalni) ravni (Wilson, 2006; Rannow in sod., 2010).
Poleg tega Rannow in sod. (2010) ugotavljajo, da sta ocenjevanje in upoštevanje frekvenc
ter intenzitet izrednih dogodkov šibka točka prostorskega načrtovanja in bi se zato pri
upoštevanju IVD moralo opreti na ugotovitve drugih disciplin.
Celo države, ki so prepoznale pomen prilagajanja podnebnim spremembam, ga izvajajo v
zelo majhni meri. Čeprav je na splošno veljavno, da je vloga prostorskega načrtovanja
pomembna pri prilagajanju, praksa še ni razvita - prostorsko načrtovanje svojega potenciala
ne izkorišča. Adaptacija bi morala biti sistematično vključena v prostorskonačrtovalsko
prakso (Wamsler in sod., 2013).
Greiving in Fleischhauer (2012), ki sta analizirala nacionalne strategije prilagajanja
podnebnim spremembam v EU, sta ugotovila, da ima prostorsko načrtovanje pri pripravi teh
strategij v praksi manj pomembno vlogo. V primerih, ko je pomen prostorskega načrtovanja
pri pripravi strategij prilagajanja večji, je to ponavadi bolj zaradi politične volje kot pa zaradi
instrumentov prostorskega načrtovanja ali velike ranljivosti zaradi podnebnih sprememb.
Negotovost glede prihodnjih podnebnih razmer predstavlja enega glavnih izzivov pri
oblikovanju strategij prilagajanja na podnebne spremembe. To je še posebno pomembno za
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prostorsko načrtovanje, saj načrtovalci potrebujejo podatke o prihodnjih vplivih podnebnih
sprememb. Zaradi teh negotovost bi morale biti strategije prihodnjega razvoja fleksibilne.
Kot najbolj pomembna za izvajanje strategij prilagajanja podnebnim spremembam je bila
prepoznana lokalna raven prostorskega načrtovanja (Greiving in Fleischhauer, 2012).
Vendar pa Flannery in sod. (2015) ugotavljajo, da je treba za učinkovito prilagajanje
podnebnim spremembam in blaženje njihovih vplivov najprej pripraviti strategije na
nacionalni ravni, ki prepoznajo bolj ranljiva območja in dajejo napotke za ukrepe
prilagajanja in blaženja na lokalni ravni.
Greiving in Fleischhauer (2012) sta oblikovala priporočila za izvajanje prilagajanja
podnebnim spremembam v okviru Teritorialne agende EU:
 sodelovanje različnih sektorjev, prostorsko načrtovanje pa bi moralo imeti ključno
vlogo koordinatorja;
 vključitev prilagajanja na podnebne spremembe v vizije prostorskega razvoja;
 strukture v prostoru naj bodo učinkovite, raznolike, redundantne in robustne ter
odporne na postopne podnebne spremembe in IVD;
 odpornost struktur v prostoru na postopne podnebne spremembe in IVD bi morala
biti kriterij za dodeljevanje sredstev;
 prilagajanje podnebnim spremembam naj se obravnava skupaj z drugimi prostorsko
relevantnimi izzivi;
 institucije, odgovorne za prostorsko načrtovanje naj predstavljajo pomembne akterje
prilagajanja.
Biesbroek in sod. (2009) pričakujejo, da se bodo tradicionalne administrativne strukture, kot
so jih prostorski načrtovalci vajeni, spremenile. Ker je večina pomembnih vplivov
podnebnih sprememb povezana z vodami, bi se kot najbolj ustrezen administrativni nivo za
urejanje prostora izkazalo porečje. To je bilo prepoznano tudi v t. i. Vodni direktivi
(Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o določitvi
okvira za ukrepe Skupnosti na področju vodne politike) in t. i. Poplavni direktivi (Direktiva
2007/60/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju
poplavne ogroženosti).

2.3.2 Ocena tveganja in njeno vključevanje v prostorsko načrtovanje
Načrtovanje rabe prostora, ki upošteva tveganja zaradi različnih dejavnikov, je stroškovno
bolj učinkovito kot strukturni ukrepi za zmanjševanje teh tveganj (Sudmeier-Rieux in sod.,
2015).
V zadnjih dveh desetletjih je bilo izdelanih veliko študij na temo naravnih in antropogenih
tveganj ter njihovih kombinacij. Velik del teh raziskav so podprle mednarodne institucije –
na primer Nato (Briggs in sod., 2002), Evropska unija (raziskovalni projekti Accidental risk
assessment methodology for industries – ARAMIS, 2002–2005; Sharing experience on risk
management (health, safety and environment) to design future industrial systems – SHAPERISK, 2004–2007; Assessing and mapping multiple risks for spatial planning - ARMONIA,
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2004–2007; Early recognition, monitoring and integrated management of emerging, new
technology related risks – iNTeg-Risk, 2008–2013; Technology opportunities and strategies
towards climate-friendly transport – TOSCA, 2010–2013; New multi-hazard and multi-risk
assessment methods for Europe – MATRIX, 2010–2013; Coordination of European
research on industrial safety towards smart and sustainable growth – SAFERA, 2012–
2015), Urad Organizacije združenih narodov za zmanjšanje tveganja nesreč (angl. United
Nations Office for Disaster Risk Reduction, v nadaljevanju: UNISDR) in Mednarodna
agencija za jedrsko energijo (CRP Techno - economic evaluation of options for adapting
nuclear and other energy infrastructure to long-term climate change and extreme weather,
2013–2015).
Tudi znanstvena literatura, ki se nanaša na ocenjevanje tveganja, je obsežna in v njej so
obravnavana tveganja zaradi različnih izrednih dogodkov, na primer erozije (Alder in sod.,
2015), poplav (Camarasa-Belmonte in Soriano-García, 2012; Zhou in sod., 2012; Canters in
sod., 2014; Prawiranegara, 2014; Foudi in sod., 2015), gozdnih požarov (Thompson in sod.,
2015), tsunamijev (Asai, 2012) itd. Pri tem je glavni poudarek na razvoju različnih metod za
zmanjševanje posledic izrednih dogodkov. Strorch in Downes (2013) ter Sudmeier-Rieux in
sod. (2015) poudarjajo učinkovitost ekosistemskih pristopov pri upravljanju s tveganji
(blaženje nevarnosti, zmanjševanje ranljivosti prebivalstva in zmanjševanje
izpostavljenosti).
Do sredine devetdesetih let dvajsetega stoletja so se z upravljanjem s tveganjem v glavnem
ukvarjale organizacije, pristojne za zaščito in reševanje in druge sektorske organizacije,
zadolžene za načrtovanje (Greiving in sod., 2006). Vlogo prostorskega načrtovanja pri
upravljanju s tveganjem so prvi izpostavili Burby (1998) ter Godschalk in sod. (1999).
Prepričanje, da bi moralo biti zmanjševanje tveganj vključeno v prostorsko načrtovanje, je
bilo nato izraženo tudi v mednarodnih strateških dokumentih (npr. International Strategy for
Disaster Reduction, 2004).
V ZDA zakonodaja o upravljanju s tveganji (Disaster Mitigation Act of 2000) zahteva
pripravo načrtov za blaženje vplivov nevarnosti (angl. hazard mitigation plans). Lyles in sod.
(2013) ugotavljajo, da vključitev prostorskih načrtovalcev ter pristopov prostorskega
načrtovanja v postopek priprave teh dokumentov vpliva na večjo kakovost teh načrtov.
Vlogo prostorskega načrtovanja pri upravljanju s tveganji v Evropski uniji je obravnavalo
več študij (ARMONIA, 2005; Greiving in sod., 2006; Schmidt – Thome, 2006; Fleischhauer
in sod., 2007; Fleischhauer, 2008). Njihove glavne ugotovitve so:
 Prostorsko načrtovanje igra manj pomembno vlogo v upravljanju s tveganjem;
zagotavlja predvsem nestrukturne ukrepe blaženja vplivov izrednih dogodkov preko
omejevanja rab na določenih območjih (ARMONIA, 2005; Greiving in sod., 2006;
Schmidt – Thome, 2006; Fleischhauer in sod., 2007; Fleischhauer, 2008). Razlog za
to je verjetno ta, da imajo posledice planerskih odločitev učinek šele dolgo po
njihovem sprejetju (Greiving in sod., 2006).
 Katerim tipom izrednih dogodkov se pripisuje največ pozornosti, je bolj odvisno od
izkušenj z nedavnimi intenzivnimi izrednimi dogodki kot pa od poznavanja časovno
bolj oddaljenih dogodkov ali znanstvene ocene nevarnosti. Upravljanje s tveganji se
zato bolj osredotoča na izredne dogodke, ki se pojavljajo bolj pogosto (poplave,
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snežni plazovi, gozdni požari), kot na dogodke z manjšo frekvenco pojavljanja.
Rezultat tega je tendenca k podcenjevanju tveganj zaradi redkih izrednih dogodkov
(ARMONIA, 2005; Greiving in sod., 2006).
Univerzalno veljavne definicije za tveganje, nevarnost in ranljivost ne obstajajo –
zato morajo biti ti izrazi vedno natančno obrazloženi (ARMONIA, 2005; Greiving
in sod., 2006; Schmidt – Thome, 2006).
Ocenjevanje tveganja ni vključeno v prostorsko načrtovanje. Ocenjevanje tveganja
je v glavnem naloga sektorskih planerskih oddelkov, prostorsko načrtovanje pa je
samo uporabnik teh ocen (ARMONIA, 2005; Greiving in sod., 2006; Schmidt –
Thome, 2006; Fleischhauer in sod., 2007; Fleischhauer, 2008).
Kot strokovna podlaga za prostorsko načrtovanje se večinoma uporablja ocena
nevarnosti. Analizi izpostavljenost in ranljivosti sta redki, ocena tveganja pa se
uporablja le v redkih primerih (npr. v Franciji in Španiji) (ARMONIA, 2005;
Greiving in sod., 2006; Schmidt – Thome, 2006).
Metode za ocenjevanje nevarnosti ponavadi temeljijo samo na determinističnih
podatkih. Deterministični pristopi predpostavljajo, da je za vsako razvojno
alternativo možen samo en rezultat (ki je znan) (ARMONIA, 2005).
Karte nevarnosti prostorskim načrtovalcem niso vedno na voljo (in jih ne delajo
sami), zato morajo biti dobro obrazložene – legenda naj bo jasna, nedvoumna.
Obstaja več možnosti prikaza nevarnosti (npr. teritorialni obseg, magnituda) – ni
dogovora o standardnem načinu prikaza ali standardizirane legende. Zato je vedno
treba definirati namen karte in njen domet (Schmidt – Thome, 2006).
Večina ocen tveganja je izdelana na višjih ravneh, nato pa je merilo prilagojeno na
lokalno raven (Greiving in sod., 2006). Prostorski načrtovalci, ki sprejemajo
odločitve o razvoju na lokalni ravni, nimajo vedno na voljo dovolj celovitih in
robustnih napotkov za odločanje (Flannery in sod., 2015).
Učinki regionalnega planiranja niso zavezujoči. Integracija tveganj v prostorsko
načrtovanje je zavezujoča šele na podrobnejši ravni načrtovanja rabe prostora
(Greiving in sod., 2006).
Z izjemo Francije države EU nimajo institucije, ki bi koordinirala aktivnosti
posameznih sektorjev na področju upravljanja s tveganji (kot npr. Federal
Emergency Management Agency (FEMA) v ZDA). Čeprav koordinacija na načelni
ravni velja za pomembno, v praksi posamezni sektorji delujejo ločeno (Greiving in
sod., 2006).
Pristopi, ki bi obravnavali agregirane nevarnosti, v glavnem ne obstajajo, vsak sektor
je odgovoren za svojo nevarnost. Izjeme so Francija, Italija, Grčija (ARMONIA,
2005; Greiving in sod., 2006; Schmidt – Thome, 2006; Fleischhauer in sod., 2007;
Fleischhauer, 2008). Evropska unija nima krovne direktive o upravljanju s tveganji,
kot jo imajo ZDA – Disaster Mitigation Act of 2000. Doslej obstajajo samo predpisi,
ki urejajo upravljanje s tveganji zaradi posameznih tipov izrednih dogodkov ločeno
(Greiving in sod., 2006). Primera sta t. i. Poplavna direktiva (Direktiva 2007/60/ES
Evropskega parlamenta in Sveta z dne 23. oktobra 2007 o oceni in obvladovanju
poplavne ogroženosti) in SEVESO III Direktiva (Direktiva 2012/18/EU Evropskega
parlamenta in Sveta z dne 4. julija 2012 o obvladovanju nevarnosti večjih nesreč, v
katere so vključene nevarne snovi, ki spreminja in nato razveljavlja Direktivo Sveta
96/82/ES). Leta 2010 je Evropska komisija izdala dokument z naslovom Risk
Assessment and Mapping Guidelines for Disaster Management: Commission staff
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working paper (Comission staff working paper, 2010). Ta priporočila naj bi bila
vključena v bodočo strategijo Evropske skupnosti za blaženje posledic naravnih in
antropogenih nesreč. Smernice se osredotočajo predvsem na zagotavljanje
primerljivosti postopkov in metod za izdelavo nacionalnih ocen tveganj, ne pa na
prenos informacij o tveganjih oz. rezultatov teh ocen deležnikom.
Nujen je prenos informacij o nevarnostih v jezik prostorskega načrtovanja (Greiving
in sod., 2006; Schmidt – Thome, 2006; Fleischhauer in sod., 2007).
Eno od možnih orodij za obravnavo tveganj v prostorskem načrtovanju je strateško
ocenjevanje vplivov na okolje (Greiving in sod., 2006; Fleischhauer in sod., 2007).
Treba je zagotoviti navodila/priročnike/strokovno literaturo z napotki za obravnavo
tveganj v prostorskem načrtovanju (Greiving in sod., 2006; Fleischhauer in sod.,
2007).
Večina pristopov se osredotoča predvsem na eno nevarnost in na blaženje vplivov
postopnih podnebnih sprememb in izrednih dogodkov. Prostorsko načrtovanje bi
moralo upoštevati vse prostorsko relevantne nevarnosti, zato avtorji raziskav
zagovarjajo uporabo kart agregiranih nevarnosti (Greiving in sod., 2006; Schmidt –
Thome, 2006). Slika 3 prikazuje karto agregiranih nevarnosti zaradi petnajstih
naravnih in tehnoloških izrednih dogodkov v Evropi (The spatial effects and
management of natural and technological hazards in Europe – ESPON 1.3.1, 2006).
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Slika 3: Agregirana karta nevarnosti zaradi naravnih in tehnoloških izrednih dogodkov v Evropi (The spatial
effects …, 2006: 10)

Gall in sod. (2015) so preučili raziskave tveganj v zadnjih petnajstih letih, ki so povezovale
različne znanstvene discipline, metode in udeležence. Trdijo, da je razhajanje med
raziskovanjem in izvajanjem veliko. Čeprav je v večini omenjenih znanstvenih člankov o
tveganjih poudarjeno, da razvite metode za ocenjevanje tveganja, ki jih predstavljajo, lahko
služijo kot podpora pri odločanju in jih je mogoče vključiti v prostorsko načrtovanje (na
primer Camarasa-Belmonte in Soriano-García, 2012; Alder in sod., 2015; Foudi in sod.,
2015; Thompson in sod., 2015), se s to integracijo v glavnem ne ukvarjajo podrobneje.
Večina tistih študij, ki obravnavajo vključevanje ocene tveganja v prostorsko načrtovanje
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(Greiving in sod., 2006; Schmidt – Thome, 2006; Applied multi-risk mapping of natural
hazards for impact assessment (ARMONIA), 2007; Sutanta in sod., 2010; Storch in Downes,
2013; Prawiranegara, 2014), se osredotoča predvsem na oblikovanje sistema za podporo pri
odločanju na podlagi kart agregiranih nevarnosti ali tveganj, ne pa na razvoj konkretnih
metod za iskanje lokacij za določene dejavnosti/rabe/objekte. Berry in BenDor (2015) sta v
analizo ustreznosti prostora za razvoj dejavnosti sicer vključila napovedi glede dviga morske
gladine in poplavljanja zaradi neviht, vendar pa gre pri tem predvsem za umikanje dejavnosti
proč od obale in nižje ležečih delov – njuna študija ne upošteva niti verjetnosti pojavljanja
dogodkov niti posledic teh dogodkov. Manjka torej optimizacija in primerjava alternativ.
Greiving in sod. (2006), Schmidt – Thome (2006) ter Fleischhauer in sod. (2007) menijo, da
ocene tveganja iz različnih znanstvenih ali strokovnih disciplin niso ustrezne za uporabo v
prostorskem načrtovanju – potreben je prenos informacij o tveganjih v jezik prostorskega
načrtovanja. Komendantova in sod. (2014) ugotavljajo, da so razlog za počasen prenos
znanja o tveganjih iz teorije v prakso težave v komunikaciji med znanstveniki in odločevalci,
kamor sodi tudi percepcija deležnikov o uporabnosti razvitih orodij. Za uspešno izvijanje
strategij upravljanja s tveganji je treba identificirati končne uporabnike ocen tveganj
(Gallina in sod., 2016). Za prenos informacij o tveganjih do deležnikov v odločevalskem
procesu je bilo v zadnjem času razvitih več orodij (npr. HAZUS v ZDA, RiskScape na Novi
Zelandiji, CAPRA v Srednji Ameriki, v Evropski uniji pa sta bili takšni orodji razviti v
okviru raziskovalnih projektov ARMONIA in MATRIX) (Komendantova in sod., 2014;
Gallina in sod., 2016). Model za podporo odločanju, ki je bil razvit v okviru projekta
ARMONIA, je bil testiran na dveh študijah primerov. Njegova uporaba je pokazala, da je
treba bolj podrobno raziskati, kaj končni uporabniki agregiranih kart nevarnosti sploh
potrebujejo. Orodje, razvito v okviru projekta MATRIX, so testirali deležniki s področja
civilne zaščite iz različnih evropskih držav. Deležniki so menili, da je uporabnost modela za
načrtovanje rabe prostora (v fazi razvoja, ko so ga testirali) vprašljiva (Komendantova in
sod., 2014).
S prilagajanjem informacij o tveganjih za uporabo v prostorskem načrtovanju sta se na
primeru tveganj zaradi industrijskih nesreč ukvarjala Davor Kontić in Branko Kontić (2008).
Ta postopek je podrobneje predstavljen v poglavju 3.2.3. Pristop, razvit v okviru doktorske
disertacije, nadgrajuje njuno metodo za vključevanje tveganj zaradi industrijskih nesreč v
postopek prostorskega načrtovanja tako, da se osredotoča na obravnavo tveganj zaradi
naravnih izrednih dogodkov. Podrobneje je predstavljen v poglavju 3.2.4.
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3

MATERIAL IN METODE

V okviru doktorskega dela je bila razvita metoda za vključitev ocene tveganja v postopek
prostorskega načrtovanja. Metodo smo testirali na primeru upoštevanja ocene tveganja
zaradi izrednih vremenskih dogodkov pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture na
dveh študijah primerov.
Slika 4 shematsko prikazuje postopek prostorskega načrtovanja.

Slika 4: Shema postopka prostorskega načrtovanja
Figure 4: Schematic representation of spatial planning process
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Prostorsko načrtovanje v Sloveniji temelji na določanju namenske rabe. Ta je s prostorskim
planom določena na parcelo natančno in služi kot osnova za dovoljevanje izvedbe posegov
v prostor. Pogoj za dovoljevanje izvedbe posegov je poleg tega tudi potrditev skladnosti z
okoljskimi standardi, ki jo ugotavljajo v okviru postopka presoje vplivov na okolje. Z
izvedbo posegov nastanejo v prostoru nove razmere, ki jih je treba upoštevati v nadaljnjem
načrtovanju. Prostorskonačrtovalski postopek torej ne more biti enkraten in zaključen,
temveč ob vsakokratni novi pobudi po razvoju zahteva iteracije, ki upoštevajo nove
informacije.
Slovenska zakonodaja ne predpisuje, kako naj se ocenjevanje tveganja vključuje v
prostorsko načrtovanje. V obstoječi praksi se kot del strokovnih podlag uporablja
informacije o nevarnostih zaradi nekaterih izrednih naravnih dogodkov (predvsem poplav).
Ocena tveganja (za industrijske objekte) se izvede šele hkrati s presojo vplivov na okolje v
postopku dovoljevanja.
Doktorsko delo preiskuje, kaj je smiselno v posameznih fazah postopka prostorskega
načrtovanja prilagoditi za učinkovito vključitev ocene tveganja v prostorsko načrtovanje.
Za razvoj prilagoditev prostorskega načrtovanja so bile raziskane posamezne faze
prikazanega postopka:
1. Faza pobude pomeni, da je izražena potreba po izgradnji nove infrastrukture ali pa je
v okolju prišlo do razmer, ki terjajo načrtovanje rabe prostora na novo (kot na primer
po potresu in tsunamiju, ki sta marca 2011 povzročila izpuste radioaktivnih snovi v
prefekturi Fukushima na Japonskem). Za razumevanje te faze so bili v okviru
doktorata izvedeni intervjuji s predstavniki podjetij za proizvodnjo in distribucijo
električne energije v Sloveniji ter s strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja
v Sloveniji in Fukushimi (ki se po izrednem dogodku srečuje z načrtovanjem rabe
prostora na novo). Izvedba intervjujev in glavne ugotovitve so opisane v poglavju
3.1.
2. Za razčiščevanje uporabnosti vključevanja ocene tveganja v prostorsko načrtovanje
v fazi priprave strokovnih podlag ter za pripravo koncepta ocene tveganja, ki bo
uporabna v prostorskem načrtovanju, so bile v okviru raziskave izvedene delavnice
s predstavniki slovenskih podjetij za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne
energije. Ugotovitve z delavnic so služile kot vhodni podatki za razvoj metode
ocenjevanja tveganja, opisane v poglavju 3.2, rezultati ocenjevanja tveganja po
predstavljeni metodi pa so opisani v poglavju 3.3. Poglavji 4.1 in 4.2 na študijah
primerov prikazujeta, kako lahko oceno tveganja upoštevamo v prostorskem
načrtovanju.
3. Postopek priprave prostorskih načrtov kot celota in njegove možne prilagoditve so
bile obravnavane na razpravah v okviru priprave nove Strategije prostorskega
razvoja Slovenije na Ministrstvu za okolje in prostor ter na intervjujih s slovenskimi
prostorskimi
načrtovalci.
Koncept
vključevanja
ocene
tveganja
v
prostorskonačrtovalski postopek je predstavljen v poglavju 4.3.
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3.1

RAZVOJ METODE Z UPOŠTEVANJEM IZKUŠENJ Z DOSEDANJIMI
IZREDNIMI DOGODKI IN NJIHOVIM VKLJUČEVANJEM V
PROSTORSKO NAČRTOVANJE

3.1.1 Intervjuji s proizvajalci in distributerji električne energije v Sloveniji
Z namenom seznanitve z načrtovanjem elektroenergetske infrastrukture v praksi, ranljivostjo
infrastrukture zaradi izrednih vremenskih dogodkov ter obravnavo tveganj zaradi teh
dogodkov so bili med junijem in avgustom 2013 izvedeni intervjuji s predstavniki petih
podjetij za proizvodnjo (Nuklearna elektrarna Krško, Hidroelektrarne na spodnji Savi,
Savske elektrarne Ljubljana, Dravske elektrarne Maribor in Soške elektrarne Nova Gorica)
in štirimi podjetji za distribucijo električne energije v Sloveniji (Elektro Ljubljana, Elektro
Maribor, Elektro Gorenjska in Elektro Primorska). Intervjuji s posameznimi predstavniki
podjetij so bili izvedeni na večkratnih srečanjih na sedežih podjetij. Intervjuji so bili
strukturirani, temeljili so na podpornem vprašalniku, ki je podan v Prilogi A, podrobnejša
vprašanja so se nanašala na tip infrastrukture, s katero podjetje upravlja, in na značilnosti
regije, kjer se infrastruktura nahaja. Celotno sintezno poročilo o intervjujih podaja Priloga
B, glavni poudarki pa so predstavljeni v nadaljevanju poglavja 3.1.1.
3.1.1.1

Distribucijska infrastruktura

Agencija za energijo z akti določa, koliko časa so lahko porabniki nenapovedano brez
električne energije – določene so mejne vrednosti kazalnikov SAIDI (kazalnik povprečnega
trajanja prekinitev napajanja v sistemu) in SAIFI (kazalnik povprečne frekvence prekinitev
napajanja v sistemu). Regionalne razlike med distribucijskimi podjetji (tip poselitve, relief)
pri tem niso upoštevane.
Pri načrtovanju investicij za obnovo ali gradnjo nove distribucijske infrastrukture je eden
izmed pomembnih kazalnikov število odjemalcev. Pri odločitvah o vlaganju v nove objekte
je pomembna razvojna orientacija, pri investicijah v obnovo obstoječih objektov pa izpadi
ter preobremenitve – prioritete vzdrževanja temeljijo na sistemskih kazalnikih kakovosti
električne energije (SAIDI, SAIFI).
Izredni vremenski dogodki so vse bolj intenzivni, pojavljajo se tudi na lokacijah, kjer se prej
niso. Nekatera podjetja (npr. Elektro Maribor) so popravila oceno ogroženosti (večja
frekvenca, več odjemalcev brez elektrike). Distribucijsko omrežje je najbolj ranljivo zaradi
žleda, sunkov vetra, požarov, plazov, težkega snega – predvsem v času, ko je listje še na
drevesih, ter kombinacij več tovrstnih dogodkov. Prihaja tudi do škod zaradi poplav
(poplavljanje stikališč, poškodbe kablovodov). Dolgi vodi, ki potekajo po gozdu, so stalno
ogroženi – tu pogosto prihaja do izpadov. Obvladovanje izrednih razmer zaradi vremenskih
dogodkov je urejeno z internimi predpisi. Odpravljanje škode je dolgotrajno – najprej
izvedejo začasne ukrepe, šele ob ustreznih vremenskih pogojih dokončno sanirajo vod. Na
izredne dogodke se je treba pravočasno pripraviti – tako materialno kot kadrovsko. Pri
odpravljanju škode predstavljata dodatno težavo razpršenost poselitve na določenih
območjih (npr. Elektro Maribor) in težka dostopnost zaradi razgibanega reliefa.
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Ukrepi, ki omogočajo večjo mehansko odpornost distribucijskega omrežja, so: pravilniki,
standardi, ki upoštevajo vplive zaradi dodatnih obremenitev in vetrne sheme, kabliranje
(verjetnost poškodb zaradi zunanjih dejavnikov je pri kablovodih 9 – 10-krat manjša kot pri
daljnovodih, a kabliranje je 2,5 – 3-krat dražje kot daljnovod, na kraških območjih petkrat
dražje; težave tudi pri samem umeščanju v prostor; zagotoviti je treba tudi drugačno
konfiguracijo omrežja: če pride do prekinitev, so te lahko zelo dolge, zato je treba zagotoviti
dve ločeni trasi), obsekovanje koridorjev daljnovodov, krajše razpetine (30 m namesto 100
m) in izvedba vodov z upoštevanjem večjega dodatnega bremena zaradi odpornosti na žled,
uporaba odpornejših materialov, rekonstrukcije razdelilnih transformatorskih postaj in
gradnja stikališč v stavbah. Da bi se izognili havarijam, so daljnovodi v okviru danih
finančnih možnosti grajeni po sistemu, da se zagotovi rezervno ločeno napajanje.
Pri spremljanju stanja in vzdrževanju je primarni poudarek na varnosti, sekundarni pa na
odpornosti, ki je neposredno povezan s kakovostjo električne energije. Osnovni princip je
vzdrževanje, ki je del storitve za SODO in je natančno določeno. Del vzdrževanja je tudi
ugotavljanje odpornosti, ki zajema pregled daljnovoda (vizualno) in tehnične meritve.
3.1.1.2

Hidroelektrarne

Bliže, ko so hidroelektrarne na Savi Nuklearni elektrarni Krško, več soodvisnosti je treba
upoštevati. Umeščanje hidroelektrarn gorvodno od NEK je bilo manj zahtevno,
hidroelektrarni Krško in Brežice pa so morali prilagoditi zahtevam NEK (zagotavljanje
hlajenja). Značaj Save ob Nuklearni elektrarni Krško se bo po izgradnji HE Brežice
spremenil – NEK ne bo več ob reki, ampak ob jezeru (bistveno se bo spremenila hitrost
toka), gladina vode se bo dvignila za 3 m. Zaradi akumulacijskega bazena ne bo strahu za
zmanjšanje nivoja vode tudi v sušnih obdobjih, NEK pa ne bo več potrebovala zapornic
(ostale bodo preventivno). Spremenil se bo tudi tip plavin – največji problem bodo
suspendirani delci. Tudi hidroelektrarne na srednji Savi bodo imele vpliv na pretok reke.
Pričakovati je manjšo proizvodnjo električne energije v NEK.
Poplave lahko ogrožajo tako hidroelektrarne kot njihovo bližnjo okolico – jezovi in nasipi,
ki so del hidroelektrarn, v večini primerov zagotavljajo tudi poplavno varnost naseljem ob
vodotoku (npr. Maribor in Ptuj 2012, Sevnica 2010). Hidroelektrarne so dimenzionirane za
kritične pretoke, to dopolnjujejo z novimi podatki o visokih vodah. Večina hidroelektrarn
deluje brez posadke, a na podlagi monitoringa ob določenih pretokih uvedejo dežurno ekipo.
Pri varstvu pred poplavami sta bistvenega pomena redno spremljanje stanja (tako
hidrometeoroloških razmer kot mehanske trdnosti objektov) in vzdrževanje (objektov in
struge). Vzdrževanje poleg skrbi za objekte zajema tudi odstranjevanje mulja, plavja in
proda ter utrjevanje brežin in njihovo sanacijo po visokih vodah (pomembne posledice
poplav so erodiranje obrežnih nasipov in spodjedanje naravnih bregov).
Naloga hidroelektrarn je ohranjati čim bolj konstanten pretok – pri visokih vodah s tem
preprečujejo sunek, pri nizkih vodah pa morajo ohranjati minimalni pretok. V primeru
ekstremno visokih voda morajo hidroelektrarne varno prevajati visokovodne valove. Takrat
je nujno sodelovanje in medsebojno obveščanje upravljavcev. Do problema bi lahko prišlo,
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če zapornic ne bi odprli pravočasno ali če bi jih odprli preveč ali pa v primeru napake v
komunikaciji.
Stanje objektov se preverja po vsaki visoki vodi, opravlja se tudi redne periodične preglede.
Izkušnje upoštevajo tudi pri načrtovanju bodočih elektrarn (npr. HE Brežice – sistem za
zapornice). Na osnovi rezultatov meritev se vsako leto izdela program aktivnosti za
naslednje leto. Mejne velikosti razpok so zakonsko določene (globina večja od 8 mm, širina
večja od 2 mm) – če je bil v preteklosti opazen trend večanja, se izdela plan sanacij. Pri tem
so prioriteta jezovne zgradbe (kamor sodijo tudi dovodni kanali kanalskih elektrarn), vse
ostalo se ureja z vzdrževanjem. V primeru brežin, kjer so prisotni tudi drugi objekti (npr.
železnica, naselje), po poplavah odreagirajo takoj. Tudi kanali kanalskih hidroelektrarn so
zelo občutljivi – ko zaznajo razpoko, obvestijo nadzornega inženirja, ki objekt pregleda. Če
ni ničesar vidnega, pošljejo na ogled potapljača, ki zamaši razpoko.
3.1.1.3

Nuklearna elektrarna Krško

NEK je pod nenehni drobnogledom zaradi varnosti, zato redno posodabljajo študije, ki
upoštevajo različne scenarije izrednih dogodkov. Za Nuklearno elektrarno Krško so bili leta
2011 izvedeni stresni testi.
V primeru maksimalnega verjetnega pretoka bi NEK lahko postala otok, zato so dvignili
nasipe – s tem omogočili stalno dostopnost. Zaradi HE Brežice se bo gladina Save dvignila
za 3 m, spremenil se bo tudi tip plavin. Skrb predstavljajo delci, suspendirani v vodi, ki se
lahko usedajo pri črpalkah vtočnega objekta. Zaradi usedlin se tudi zmanjšuje prostornina
končnega ponora toplote (UHS – ultimate heat sink). V NEK ne izključujejo, da material iz
Save ne bi mogel zaiti v vtočni objekt in terciarni krog hladilnega sistema.
Pri Nuklearni elektrarni Krško redno spremljajo različne kazalnike stanja v okolju. Če se na
črpalkah vtočnega objekta odlaga material in nivo doseže določeno višino, se sproži
opozorilo v komandni sobi. Redno spremljajo tudi hidrološke razmere in stanje na
hidroelektrarnah gorvodno. Na vtočnih sistemih je urejeno čiščenje. Od leta 2007 imajo štiri
nove filtre, da delci, večji od 3 mm, ne morejo priti v kondenzator. Po rešetkah kroži strgalo,
ki jih čisti, ta material je odplavljen. V kondenzatorju posebne kroglice strgajo alge in
zaostali suspendiran material s cevi, da ne pride do zmanjševanja izkoristka.

3.1.2 Intervjuji s prostorskimi načrtovalci in načrtovalci razvoja energetske
infrastrukture v prefekturi Fukushima na Japonskem
V juniju in juliju 2014 so bili izvedeni intervjuji s strokovnjaki s področja prostorskega
načrtovanja in načrtovanja energetske infrastrukture v prefekturi Fukushima na Japonskem.
Namen intervjujev je bila seznanitev z načrtovanjem rabe prostora na Japonskem ter kako
so dogodki v marcu 2011 vplivali na upoštevanje tveganj, povezanih z izrednimi naravnimi
dogodki, v sistemu prostorskega načrtovanja. Intervjuji so bili izvedeni na srečanjih s
strokovnjaki, potekali so v angleščini. Temeljili so na podpornem vprašalniku (Priloga C),
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ki je bil pripravljen na podlagi dokumentov o revitalizacijskih ukrepih po izrednem dogodku
(Vision for revitalization in Fukushima Prefecture, 2011; Plan for Revitalization in
Fukushima Prefecture (Second Version), 2012; Steps for revitalization in Fukushima, 2014).
Vprašanja so bila deloma prilagojena glede na področje, s katerim se posamezni
intervjuvanci ukvarjajo.
Spoznanja z Japonske so bila upoštevana pri:
 RAZVOJU METODE OCENJEVANJA TVEGANJA – upoštevane so tako
pogostosti pojavljanja kot posledice, opredelitev območij večjega tveganja, kjer je
umeščanje določene infrastrukture omejeno;
 PREDLOGU PRILAGODITVE PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA –
podrobnost ocene tveganja naj bo prilagojena ravni prostorskega načrtovanja.
Celotni intervjuji so v Prilogi D, povzetek pa je podan v nadaljevanju.
Japonska je izpostavljena izrednim naravnim dogodkom – predvsem potresom in
tsunamijem, kar je bilo v preteklosti (do konca obdobja Edo – do leta 1868) upoštevano pri
organizaciji prostora: obalni kraji so imeli evakuacijske poti, ki so v primeru tsunamija
omogočali umik prebivalcev proti višje ležečim območjem v notranjosti; območja, ki jih je
poplavil tsunami, so bila označena in gradnja naselbin na teh območjih ni bila priporočljiva.
Ta znanja pozneje niso bila upoštevana, zaradi hitrega gospodarskega razvoja so nastajala
nova naselja ob obali. Pri zagotavljanju varnosti teh urbanih območij so se zanašali predvsem
na tehnične zaščitne ukrepe – nasipe in zaščitne protipoplavne zidove. Japonski predpisi v
zvezi z gradnjo zajemajo tudi protipotresne standarde, ki so bili po vsakem večjem potresu
(npr. leta 1977 in 1995) poostreni. Za prostorsko načrtovanje so odgovorne lokalne oblasti
– občine. Na splošno razdelijo prostor v občini na dva tipa območji: območje urbanega
razvoja in območja, kjer je razvoj omejen (kmetijska zemljišča, gozdovi). Načrte za razvoj
urbanih območij pripravijo občinski urbanisti.
Dejavnosti, povezane z rekonstrukcijo posledic potresa, tsunamija in radioaktivnih izpustov,
so se začele v juliju 2011. Zaradi evakuacije je primanjkovalo osebja, usposobljenega za
prostorsko načrtovanje. Ministrstvo, pristojno za prostorsko načrtovanje, je za namen
načrtovanja revitalizacije v Fukushimo povabilo 30-40 prostorskih načrtovalcev od drugod.
Načrte, ki so jih izdelali s pomočjo GIS orodij, so presodili odbori posameznih lokalnih
skupnosti. Takoj po nesreči je bilo veliko idej o kolektivnih premestitvah prebivalcev z
območij, ki jih je prizadel tsunami. Zaradi praktičnih in ekonomskih razlogov so ribiška
pristanišča in obrate za predelavo morske hrane zgradili na istih lokacijah kot pred nesrečo.
Kot zaščitne ukrepe so zgradili zelo visoke nasipe (t. i. super tables), za njihovo gradnjo pa
so uporabili odpadni material, ki je nastal kot posledica potresa in tsunamija. Poleg tega so
nastale tudi civilne iniciative, ki glede na pretekle izkušnje kot zaščitni ukrep zagovarjajo
pogozdovanje obalnih območij z borom.
Po tsunamiju leta 2011 je bil razvit nov pristop k načrtovanju rabe prostora. Obalna mesta
so po novem razdeljena na dve območji:
 poplavno območje 1 (level 1 tsunami): območja, kjer se pričakuje tsunamije z
velikimi frekvencami, ki povzročijo manjšo škodo (povratna doba 30-40 let, 6-8
metrov nad nivojem morske gladine). Na teh območjih se zmanjševanje tveganja
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zanaša na strukturne ukrepe (nasipi, fizične izboljšave infrastrukture za večjo
odpornost).
poplavno območje 2 (level 2 tsunami): območja, ki jih lahko prizadene tsunami z
majhno frekvenco, ki povzroči veliko škodo (maksimalni verjetni tsunami (kakršen
se je zgodil tudi leta 2011)), na nekaterih območjih je lahko višina poplavnega vala
tudi 50 m). Na teh območjih poselitev ni dovoljena. Tu se spodbuja nestrukturne
ukrepe zmanjševanja tveganja (izboljšanje možnosti evakuacije, izobraževanje v
zvezi z nevarnostjo).

Poselitev naj bo pomaknjena izven območij, ki jih lahko prizadene tsunami, na višje ležeče
dele. Na poplavnih območjih 2 se načrtuje drugačno rabo, predvsem gradnjo elektrarn na
obnovljive vire (npr. veliki rastlinjaki za pridelavo zelenjave v kombinaciji s sončnimi
elektrarnami na območju mesta Minamisoma).
V prefekturi Fukushima je v radiju 30 km od nuklearne elektrarne Fukushima Daiichi poleg
tsunamija treba upoštevati tudi dozo radioaktivnega sevanja. Prizadeta območja so glede na
radioaktivno sevanje razdeljena v tri cone:
 zaprta območja z visokim sevanjem (50-60 μSv/h),
 območja z omejitvami (dovoljen je kratkotrajen vstop do 14 dni) in
 območja, od koder je priporočljiva evakuacija (20-30 km od jedrske elektrarne).
Vire energije v energetski mešanici posameznih prefektur določi nacionalna vlada.
Prefektura Fukushima je na tem področju posebnost, saj po dogodkih leta 2011 delovanje
jedrskih elektrarn tu ne pride v poštev. Jedrsko energijo skušajo v čim večji možni meri
nadomestiti z električno energijo iz obnovljivih virov, to pa dopolnjujejo termoelektrarne
(IGCC (Integrated coal Gasification Combined Cycle) in Advanced USC (ultra super
critical)). Instalirana moč elektrarn na obnovljive vire se je v prefekturi v zadnjih letih
povečala predvsem na račun fotonapetostnih modulov zaradi subvencij, ki pa se bodo v
prihodnjih letih zmanjšale. Načrtuje se tudi gradnja vetrnih turbin in geotermalnih elektrarn.
Zaenkrat še ni potrebe po nadgradnji prenosnega in distribucijskega omrežja, vendar pa se
bo to v naslednjih nekaj letih predvidoma spremenilo. Nove tehnologije, kot na primer vetrne
elektrarne na morju, so še v zgodnjih fazah razvoja, zato bo treba za dosego ciljev do leta
2030 (100 % primarne energije iz obnovljivih virov) intenzivirati dejavnosti na tem
področju. Vnaprej določena območja, ki bi bila namenjena elektrarnam na obnovljive vire,
ne obstajajo. Investitorji poiščejo lokacije na podlagi meritev, izdelajo načrt, ki ga pregleda
in odobri lokalni odbor (v primeru vetrnih turbin v bližini mesta Aizu-Wakamatsu je odbor
sestavljalo 40 prebivalcev mesta), nato pa se izvede presoja vplivov na okolje, ki načrt potrdi
ali zavrne. Strateškega presojanja vplivov, v okviru katerega bi se iskalo najustreznejše
lokacije, se ne izvaja. Prebivalci prefekture Fukushima gradnji elektrarn na obnovljive vire
načeloma ne nasprotujejo.
Ključne organizacije družbene infrastrukture (bolnišnice, šole, itd.) prejmejo državno
podporo za omogočanje rezervnega napajanja v primeru prekinitve dobave električne
energije zaradi izrednih dogodkov.
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3.1.3

Intervjuji s prostorskimi načrtovalci v Sloveniji

V okviru intervjujev s strokovnjaki, ki se ukvarjajo s prostorskim načrtovanjem in/ali
analizami tveganja (ogroženosti) na občinah, državnih institucijah, projektantskih podjetjih,
raziskovalnih institucijah in drugje smo iskali odgovore na vprašanja o sedanji praksi
vključevanja ocen tveganja v prostorsko načrtovanje in izvedljivosti postopka, kot ga
predlagamo v okviru doktorata.
V avgustu in septembru 2017 je bilo izvedenih sedem intervjujev s slovenskimi prostorskimi
načrtovalci:


dva na Ministrstvu za okolje in prostor (z vodjo Sektorja za strateški prostorski razvoj
in vodjo Sektorja za prostorsko načrtovanje),



trije z vodji oddelkov za okolje in prostor na občinah, ki jih je leta 2014 prizadel žled
in imajo izkušnje tudi z drugimi izrednimi naravnimi dogodki, hkrati pa prek
njihovega območja poteka ena od predlaganih različic načrtovanega 400 kV
daljnovoda Beričevo – Divača (občine Cerknica, Logatec in Dobrova – Polhov
Gradec), ter



dva s pooblaščenimi prostorskimi načrtovalci iz dveh projektantskih podjetij (Acer
Novo mesto d. o. o. in Prostorsko načrtovanje Aleš Mlakar s. p.), ki se ukvarjajo z
načrtovanjem elektroenergetske infrastrukture.

Strukturirani intervjuji so temeljili na podpornem vprašalniku (Priloga E), posamezna
podvprašanja pa so bila vezana na področje dela posameznih intervjuvancev in na značilnosti
dejavnosti, ki so jih načrtovali oziroma območij, kjer so načrtovali te
dejavnosti/objekte/rabe.
Namen intervjujev je bil pregledati izkušnje in prakso na področju prostorskega načrtovanja
v povezavi z varstvom pred naravnimi in drugimi nesrečami. Pričakovane rezultate smo
želeli uporabiti za preveritev prve hipoteze in oblikovanje predlogov za uporabo metode
ocenjevanja tveganja v praksi prostorskega načrtovanja.
Glavne ugotovitve – povzetek odgovorov intervjuvancev:
Pri odločanju glede prostorskega razvoja na lokalni ravni se na splošno uporablja čedalje
manj strokovnih podlag, saj je Zakon o prostorskem načrtovanju (ZPNačrt) (2007) bistveno
zmanjšal pomen strokovnih podlag. Te se najpogosteje pripravljajo na zahtevo konkretnega
resorja – npr. vodarjev. Če se občina nahaja na območju verjetnosti poplav, mora naročiti
poplavne karte in jih upoštevati pri pripravi prostorskih aktov. Pri pripravi DPN so strokovne
podlage vezane na prostorsko problematiko umeščanja konkretne ureditve in so bolj
poglobljene.
Elementi oziroma značilnosti nesreč, ki se uporabljajo pri prostorskem načrtovanju, so
predvsem pogostost pojavljanja, obseg škod (območje), intenziteta škod (materialna škoda,
okoljska škoda, žrtve). Upošteva se predvsem podatke posameznih resorjev. Pri tem gre
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ponavadi za opis stanja v prostoru. Ti opisi stanja so ponavadi osredotočeni na značilnosti
nevarnosti – karte, ki prikazujejo, kje se pričakuje nek pojav (npr. območja razlivanja 10/100-/500-letnih poplav, plazovita območja, erozijska območja in podobno), v nekaterih
primerih tudi intenziteto dogodka (npr. razredi poplavne nevarnosti, ki prikazujejo globino
vode pri poplavah z določeno povratno dobo). Kako so te vsebine prikazane, je odvisno od
organizacije, pristojne za določen tip izrednega dogodka. Manjka torej standardiziran
kartografski prikaz značilnosti različnih izrednih dogodkov, ki bi poleg nevarnosti (obsega
in intenzitete dogodka) specificiral tudi ranljivost in ogroženost izpostavljenih sistemov
(pričakovane posledice in njihovo pogostost).
Določanje namenske rabe na teh območjih ponavadi sloni na strokovnih podlagah,
dogovarjanju in upoštevanju izkušenj, odvisno od situacije, preteklih dogodkov in zahtev
resorjev. Ali so poleg formalnih udeležencev po ZPNačrt v postopke priprave prostorskih
aktov vključeni tudi drugi udeleženci (npr. javnost – ogroženi, civilna zaščita, strokovne
institucije, ki ocenjujejo nevarnost/ogroženost/tveganje), je odvisno od preteklih dogodkov
in izkušenj ter od tega, ali administracija na lokalni ravni prepozna potrebnost sodelovanja.
Uvedba poenotene metode za izdelavo ocene tveganja zaradi izrednih dogodkov bi pripravo
prostorskih načrtov na območjih, kjer lahko izredni dogodki povzročijo škodo, poenostavila
in jo naredila bolj pregledno.
Za izredne vremenske dogodke (razen za padavine, ki lahko povzročijo poplave) se posebne
ocene, ki bi bile uporabljene pri prostorskem načrtovanju, ne izdelujejo. Treba bi bilo
presoditi, katere IVD je smiselno upoštevati pri prostorskem načrtovanju – npr. za točo raje
predvideti zavarovanja in tehnične ukrepe, poplave pa bi morale pomembno vplivati na
odločanje pri prostorskem načrtovanju. Pri IVD je treba upoštevati tudi verigo dogodkov –
vpliv na celoten sistem (izredni dogodek lahko povzroči neposredno škodo na določenem
objektu/infrastrukturi, prek škode na drugih izpostavljenih elementih pa še dodatno škodo).
Zato je treba pri oceni tveganja poleg ranljivosti načrtovanih objektov obravnavati tudi
ranljivost njihove okolice (v primeru žleda gozdni rob ne sme ogrožati poselitve (kar je sicer
že zajeto tudi v gozdarskih smernicah)). Podnebne spremembe se pri prostorskem
načrtovanju večinoma ne upoštevajo. Treba bi bilo osnovati napotke za to področje. Za to je
pristojen MOP (Sektor za podnebne spremembe), a ta sektor se ukvarja predvsem z
blaženjem in ne toliko s prilagajanjem; usmeritev za upoštevanje podnebnih sprememb pri
prostorskem načrtovanju še niso pripravili.
Omejitve in/ali ukrepi pri posegih v prostor na ogroženih ter sosednjih območjih so na ravni
prostorskega načrtovanja predvsem omejena raba in prepoved rabe, na ravni izvedbe pa
zaščitni objekti (protipoplavni nasipi, zaščitni zidovi) in tudi izbor materialov (nekateri OPN
npr. zahtevajo tlakovanje s propustnimi materiali in odvajanje vode na parceli, vendar pa se
to ne preverja in lahko pride do težav, npr. zastajanja vode na bližnjih območjih). Kaj se bolj
upošteva – prostorske ali tehnične ukrepe – je odvisno od ureditev, ki se jih umešča v prostor
in nevarnosti, ki obravnavano ureditev ogroža. Pri prostorskem načrtovanju se izogiba
ogroženim območjem, če pa se objekt tja umesti, se predvidijo tehnični ukrepi. V primeru
poplav in plazovitih območij je umeščanje daljnovodov bolj enostavno kot umeščanje cest,
saj je treba paziti le pri lokacijah stebrov.
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Merila za režim pozidave na ogroženih območjih bi bilo treba določiti v sodelovanju med
prostorskimi načrtovalci, pristojnimi strokovnjaki (hidrologi, seizmologi in drugimi) in
upravo, na podlagi tega pa je treba določiti tudi protokol izvajanja – kdo kaj nadzoruje (pri
planiranju, pri izdajanju dovoljenj), ukrepanje ob kršitvah in neupoštevanju dogovorjenih
standardov itd.
Strategija prostorskega razvoja Slovenije (2004) določa, da se v območja naravnih nesreč ne
umešča novih dejavnosti in rab, niti s predpostavko zaščite s tehničnimi ukrepi (izhajajoč iz
tega, da tehnični ukrepi ne omogočajo popolne varnosti, zahteve za vzdrževanje pa
dolgoročno predstavljajo breme za družbo). Določa tudi, da se objekte ali dejavnosti iz takih
območij postopno umika. Vendar pa se ta določila pri pripravi prostorskih aktov ne
upoštevajo dosledno. Še več, investitorji lahko sami naročijo študijo potrebnih ukrepov glede
na lokacijo projekta. Take analize dajo informacijo investitorju o protipoplavnih ukrepih na
sami lokaciji (npr. nasipavanje – dvig objekta na določeno koto), hkrati pa tudi opozorijo,
kaj je še treba storiti za ohranitev pretočnosti, ki bi jo omenjeni projekt zmanjšal – pogosto
pa to vključuje ukrepe, ki so izven dometa investitorja (niso na njegovih zemljiščih, so
gorvodno, zahtevajo obsežne gradbene posege, ipd.). Investitor s tako študijo pritiska na
občino, da mora zagotoviti navedene ukrepe. Prostorski razvoj na lokalni ravni se zaradi tega
ne obravnava celovito, temveč parcialno – glede na posamezno pobudo, omejevanje in
usmerjenje v primerih naravnih nesreč pa pogosto prevzemajo sektorske službe (npr.
hidrologi).
V preteklosti so se ljudje dobro zavedali, kje se voda razliva in se niso naseljevali na območja
stoletnih poplav (na primer Logatec, vasi na Planinskem polju in ob Cerkniškem jezeru). Po
drugi svetovni vojni (predvsem v šestdesetih in sedemdesetih) se na to ni več oziralo –
nastala so stavbna zemljišča tudi bliže poplavam. Nova namenska raba v novih OPN bi
pozidavo omejila, a v primeru zmanjšanja obsega stavbnih zemljišč občine lahko naletijo na
odpor lastnikov. Samo prepoved gradnje na območjih poplav ni dovolj, treba bi bilo
zagotoviti stavbna zemljišča drugje – na varnih območjih.
Izredne dogodke, kot sta bila požara v Kemisu in Ekosistemih, bi preprečili z ustreznim
umeščanjem v prostor. (S tem ne bi preprečili dogodka, ampak samo omilili posledice na –
manj ranljivo – okolico.) Sama procedura (prostorsko načrtovanje + dovoljevanje) že
vsebuje varovalke, ki naj bi izkazale vplive projekta na okolje. Vendar pa ocenjevanje
tveganja ni vključeno v te postopke. Oceno tveganja je treba obvezno pripraviti v okviru
izdelave varnostnega poročila za obrate večjega tveganja v skladu z Uredbo o preprečevanju
večjih nesreč in zmanjšanju njihovih posledic (Ur. l. RS, št. 22/16). Ta uredba ni povezana
s prostorskim načrtovanjem; na podlagi zahtevane dokumentacije se dovoljuje obratovanje
objektov, ko so že umeščeni v prostor. Pri postopkih CPVO in PVO so pomembni dejavniki
izkušenost in usposobljenost izvajalcev CPVO/PVO in pripravljavcev okoljskih poročil in
poročil o vplivih na okolje; prihaja tudi do pritiskov nanje s strani investitorjev. Problem je
strokovna usposobljenost uradnikov, ki izdajajo soglasja/dovoljenja ter vpliv politike (na
državni in občinski ravni), ki ne upošteva nujno stroke. Problem je tudi strah pred
prevzemanjem odgovornosti v državni upravi in majhna stopnja zaupanja državnih
uradnikov v stroko, zato prihaja tudi do precenjevanja vplivov nekaterih izrednih dogodkov.
Postopke PVO bi morali nadzirati izkušeni, kompetentni strokovnjaki (glede na objekt, ki se
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umešča). Poleg tega bi morale imeti občine in država jasna merila, kaj v prostoru želijo in
česa ne, ter sproti selekcionirati razvojne pobude.
Katere značilnosti izrednih dogodkov naj se upošteva pri prostorskem načrtovanju, je
odvisno od tipa izrednega dogodka in od vrste dejavnosti, ki se umešča v prostor. Samo
pogostost dogodka ni merodajna za odločanje o prepovedi umeščanja, ker je odvisno, za
kakšno dejavnost gre – (kratkotrajna) poplava ima lahko minimalen učinek na sadovnjak,
ima pa velikega na stanovanjske objekte. Poleg tega vsak izredni dogodek nima nujno
posledic za vse dejavnosti.
Ocene tveganja je smiselno vključiti v začetni fazi prostorskega načrtovanja, torej pred
pripravo osnutka prostorskega akta. To je podlaga za oblikovanje tako predloga strateškega
dela plana (območja tveganja so lahko pomembno izhodišče za strateški del plana), kot tudi
za načrtovanje namenske rabe prostora ter pripravo usmeritev (PIP – prostorsko izvedbenih
pogojev). Je tudi pomemben vir informacij za oblikovanje variantnih predlogov kot tudi
utemeljevanje izbora. Za fazo izvajanja načrta so pomembne podrobnejše informacije, s
katerimi lahko bolje (mikro) umestimo projekt oziroma ga ustrezno organiziramo
(evakuacijske poti, usmerjenost objektov idr.) glede na podatke o tveganjih. Odvisno od
projekta – a za določene prostorske ureditve se pred PGD, PZI izdela še občinski podrobni
prostorski načrt – ta lahko podrobneje razdela določene elemente, ki so morda pomembni z
vidika obvladovanja izrednih dogodkov.
Prostorski načrtovalci potrebujejo informacije o tveganjih v grafični obliki, poleg tega mora
biti na voljo tudi razlaga. Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, zato morajo
pri tem sodelovati strokovnjaki z različnih področij, ki interpretirajo posamezne strokovne
podlage. Prostorski načrtovalec pa vse skupaj koordinira.
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3.1.4 Glavna spoznanja na podlagi intervjujev, ki so bila upoštevana pri zasnovi
metode ocenjevanja tveganja
Preglednica 6 prikazuje glavna spoznanja na podlagi izvedenih intervjujev in njihovo
upoštevanje pri zasnovi metode ocenjevanja tveganja ter pri oblikovanju praktičnih
predlogov za uporabo te metode.
Preglednica 6: Glavna spoznanja na podlagi intervjujev s predstavniki slovenskih podjetij za proizvodnjo in
distribucijo električne energije, s strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja v prefekturi Fukushima na
Japonskem in s strokovnjaki s področja prostorskega načrtovanja v Sloveniji
Table 6: Main findings based on the interviews with representatives from Slovenian electricity production and
distribution companies and spatial planning experts from the Fukushima prefecture in Japan and from Slovenia
Intervjuvanec

Poudarki

Distribucijska
podjetja

Pomen kakovosti dobave električne
energije
Kategorije posledic in pogostosti
pojavljanja IVD so pomembne za
vzdrževanje,
zavarovanje,
načrtovanje ... elektroenergetske
infrastrukture.
IVD lahko poškoduje infrastrukturo
in okolje; urejanje brežin v bližini
HE,
vzdrževanje
koridorjev
daljnovodov.
Pomen vzdrževanja brežin za
zavarovanje infrastrukture (čiščenje
bregov)
Energetski
objekti
zagotavljajo
poplavno varnost naselij in tako
zmanjšujejo skupne škode pri
deževju/poplavah.

Distribucijska
in proizvodna
podjetja
Distribucijska
in proizvodna
podjetja
Proizvodna
podjetja
Proizvodna
podjetja
Slovenski
prostorski
načrtovalci
Distribucijska
podjetja

Slovenski
prostorski
načrtovalci,
prof. Shibasaki
Prof.
Shibasaki

Po hujših izrednih dogodkih so bili
inženirski standardi poostreni

Proizvodna in
distribucijska
podjetja

Posledice IVD in njihove frekvence je treba razvrstiti v
kategorije

Pri ocenjevanju posledic IVD je treba upoštevati neposredno
škodo na infrastrukturi in posredno škodo, ki nastane zaradi
škode v okolju.

Izredni dogodek ima lahko verižne
učinke.
Pomen inženirskih standardov za
odpornost infrastrukture.
Različne regije se med seboj
razlikujejo po naravnih in družbenih
danostih ter po IVD, ki se tam
pojavljajo.
Pomen spremljanja stanja v okolju ob
IVD in po njih – enotna evidenca
škod, načrtovanje spremljanja stanja,
dodatno ukrepanje (zavarovanje).
Zgodovinski podatki o izrednih
dogodkih so bili nekoč upoštevani pri
prostorskem
načrtovanju,
z
gospodarskim razvojem pa ne več

Distribucijska
in proizvodna
podjetja

Uporaba pri zasnovi metode in oblikovanju praktičnih
predlogov za njeno uporabo
Pri ocenjevanju posledic IVD je treba v prvi vrsti upoštevati
prekinitve dobave električne energije.

Upoštevati
inženirske
standarde
ranljivosti/odpornosti infrastrukture.

pri

analizi

Upoštevati vpliv regionalnih razlik pri pojavljanju različnih
tipov IVD in pri možnostih izvedbe preventivnih ukrepov.
Upoštevati okoljske kazalnike pri ocenjevanju tveganja in
usmeritvah za načrtovanje.
Pri ocenjevanju tveganja je treba upoštevati podatke o
posledicah in pogostosti pojavljanja izrednih dogodkov v
preteklosti.
Upoštevati inženirske standarde pri analizi ranljivosti
infrastrukture. Infrastruktura, zgrajena v različnih časovnih
obdobjih, je različno odporna. Povezati oceno tveganja in
standardizacijo.

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 6
Intervjuvanec
Prof.
Shibasaki,
prof. Yoshida
Slovenski
prostorski
načrtovalci

Prof.
Shibasaki,
prof. Yoshida

K. Yamada in
T. Arai
Slovenski
prostorski
načrtovalci
Slovenski
prostorski
načrtovalci
Slovenski
prostorski
načrtovalci

Poudarki
Pred 2011 upoštevanje pogostosti in
posledic izrednih dogodkov, a ni bilo
enotnega sistema za načrtovanje
prostorskega razvoja.
Oblika informacij o tveganjih zaradi
izrednih dogodkov je odvisna od tipa
izrednega dogodka in institucije, ki te
informacije pripravlja.
Po dogodkih v letu 2011 nov sistem
načrtovanja prostora – strukturna
zaščita območij, ki jih prizadenejo
bolj pogosti dogodki z manjšimi
posledicami in deterministični pristop
k načrtovanju rabe prostora na
območjih, ki jih lahko prizadenejo
redki, a zelo hudi dogodki
Posebni ukrepi za pomembne objekte
družbene infrastrukture (rezervno
napajanje bolnišnic)
Pristopi, uporabljeni pri prostorskem
načrtovanju na ogroženih območjih,
so odvisni od preteklih izkušenj z
izrednimi dogodki in zahtev
pristojnih sektorjev
Oceno tveganja naj se upošteva v
začetnih fazah postopka prostorskega
načrtovanja.
Za načrtovanje na strateški ravni
zadostujejo splošnejše informacije o
izrednih dogodkih, pri načrtovanju na
izvedbeni ravni pa naj bodo ti podatki
bolj natančni.

Uporaba pri zasnovi metode in oblikovanju praktičnih
predlogov za njeno uporabo

Metoda za ocenjevanje tveganja naj bo uporabna za različne
tipe IVD in različne tipe infrastrukture.

Pri načrtovanju prostora je treba upoštevati izredne dogodke
različnih intenzitet in posledično prilagoditi rabo prostora.
Kategorije tveganja so usmeritev za načrtovanje.
Verjetnosten in determinističen pristop uporabiti v okviru
analize občutljivosti metode.
Opredeliti je treba infrastrukturo posebnega pomena in
zagotoviti redundantno napajanje. Element zagotavljanja
odpornosti (vzdržljivosti) infrastrukture.
Rezultat ocenjevanja tveganja naj bo v takšni obliki, da ga
lahko prostorski načrtovalci vključijo v splošno uveljavljene
pristope načrtovanja.
Ocena tveganja naj bo v prostorsko načrtovanje vključena
kot ena od strokovnih podlag za pripravo osnutka
prostorskega načrta.
Podrobnost ocene tveganja je odvisna od podrobnosti
prostorskega načrta v pripravi.

Ugotovitve so bile uporabljene pri razvoju metode, opisane v poglavju 3.2.
Predstavljena spoznanja so bila vključena v razvoj metode ocenjevanja tveganja, ki je
uporabna v prostorskem načrtovanju. Nadaljevanje poglavja je razdeljeno na dva dela, in
sicer:
 opis metode za pripravo ocene tveganja, ki je uporabna v prostorskem načrtovanju
(poglavje 3.2),
 preizkus metode ocenjevanja tveganja na študiji primera: ocena tveganja za
daljnovode v Sloveniji zaradi žleda (poglavje 3.3).
V poglavju 4 je predstavljena uporaba ocene tveganja v prostorskem načrtovanju oziroma
prikaz pristopa za izbiro ustreznih lokacij za elektroenergetsko infrastrukturo na dveh
študijah primerov:
 prostorsko načrtovanje vetrnih elektrarn ob upoštevanju ocene tveganja zaradi žleda
(poglavje 4.1) in
 prostorsko načrtovanje hidroelektrarn ob upoštevanju tveganja zaradi močnih
padavin in erozije (poglavje 4.2).
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3.2

METODA OCENJEVANJA TVEGANJA ZA ELEKTROENERGETSKO
INFRASTRUKTURO ZARADI IZREDNIH VREMENSKIH DOGODKOV

3.2.1 Metoda ocenjevanja tveganja
Tveganje in njegovo upoštevanje pri odločanju je aplikativna matematična veja, ki se je
razvila v petdesetih letih dvajsetega stoletja. Uveljavila se je v ekonomiji in bančništvu, pri
varstvu okolja in človekovega zdravja ter v tehničnih strokah – strojništvu, elektrotehniki,
procesni industriji, itd. Vsaka od teh strok je postopek ocenjevanja tveganja nekoliko
prilagodila svojim potrebam (Calow, 1998; Beguš, 2010).
V osnovnem razumevanju je tveganje funkcija dveh parametrov: verjetnosti pojava
izrednega (nezaželenega) dogodka/pojava in njegovih posledic (Calow, 1998; Theodore in
Dupont, 2012). Namen ocenjevanja tveganja je oceniti verjetnost, da bo do nekega izrednega
dogodka prišlo, in presoditi, do katerih posledic tega dogodka lahko pride. Ocena tveganja s
tem omogoča zmanjševanje verjetnosti nastanka posledic kot rezultata izrednega dogodka,
saj se lahko na podlagi njenih rezultatov izvede preventivne ukrepe, še preden pride do
izrednega dogodka (Theodore in Dupont, 2012).
Čeprav se metode ocenjevanja tveganja med seboj razlikujejo in lahko rezultate podajajo na
različne načine, imajo enak cilj. Poudarek ocene tveganja naj ne bi bil nujno na absolutni
natančnosti njenih napovedi, temveč na uspešnem prikazu možnosti za izboljšanje varnosti
(Kontić, 2008).
Postopek ocenjevanja tveganja v osnovi sestavlja pet korakov (Calow, 1998; Kontić, 2008;
Theodore in Dupont, 2012):
 ugotavljanje nevarnosti,
 analiza možnih posledic,
 analiza pogostosti pojavljanja konkretnih posledic,
 ocena tveganja,
 odločanje o nadaljnjem ravnanju in potrebi po zmanjšanju tveganja.
V postopku ocenjevanja tveganja se za zmanjševanje tveganja predvidi modifikacije sistema
in celoten proces ocenjevanja tveganja se ponovi (Calow, 1998; Theodore in Dupont, 2012).
Postopek je shematsko prikazan na Sliki 5.
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Slika 5: Shematski prikaz procesa ocenjevanja tveganja (prirejeno po Calow, 1998; Kontić, 2008; Theodore
in Dupont, 2012)
Figure 5: Schematic representation of risk assessment process (addapted from Calow, 1998; Kontić, 2008;
Theodore in Dupont, 2012)
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Za sprejemljivo tveganje velja, bodisi da je verjetnost pojavljanja izrednega dogodka zelo
majhna, bodisi da so posledice zanemarljive, ali pa oboje (Theodore in Dupont, 2012).
Za kombiniranje pogostosti in posledic uporabljamo matriko, potem ko smo predhodno
izračunali (specificirali) verjetnosti (pogostosti) pojavljanja tako izrednega dogodka kot
konkretnih posledic (finančnih, okoljskih, zdravstvenih, itd.). Matrike so orodje za
pregledno prikazovanje kombinacij. Slonijo na uvrščanju razponov vrednosti v
razrede/kategorije. To je še posebej koristno v prostorskem načrtovanju.
Za kombiniranje verjetnosti pojavljanja izrednega dogodka in njegovih posledic lahko v
določenih primerih uporabljamo tudi množenje ali seštevanje, skladno s pravili za tovrstno
izračunavanje (množimo lahko verjetnosti dogodkov, ki so med seboj neodvisni, pri odvisnih
pa uporabljamo seštevanje). Primer: skupna verjetnost za pojav žleda je lahko zmnožek
verjetnosti pojavljanja določene temperature zraka in tal oziroma podlage, na katero se bo
nabiral žled, verjetnosti za pojav določene vlažnosti zraka, verjetnosti pojavljanja
določenega zračnega tlaka in verjetnosti pojava določene hitrosti vetra, ko so vrednosti
posameznih parametrov med seboj sicer povezane, da je izpolnjen pogoj za nastajanje žleda,
a so v danem ozkem intervalu posameznih vrednosti na dotični nadmorski višini neodvisne
od manjših variacij vsakega. Pri posledicah lahko uporabljamo seštevanje, a le za
enakorodne posledice (ne moremo npr. seštevati smrtnih žrtev in velikosti prizadetih
površin).
Pri uporabi matrik je možno pri kombiniranju entitet uporabiti množenje ali seštevanje
kategorij, vendar to vnaša nepreglednost tako z vidika razumevanja in upoštevanja
pomembnosti posamezne entitete, kot z vidika sledenja izhodiščnih vrednosti entitet, ki so
bile osnova za določanje posameznih kategorij. Namreč, množenje in seštevanje prinaša
dodaten (večji) razpon vrednosti rezultatov kombiniranja, kar zahteva dodatno vpeljavo
združevanja in razvrščanja v posrednejše kategorije, s tem pa se izgublja berljivost in
evidenca vpliva osnovnih vrednosti entitet na rezultat kombiniranja. S tem se izgubi tudi
prvotna pomembnost, ki jo želimo dati eni od entitet. Dodatna praktična razlaga tega
problema v prostorskem načrtovanju je na straneh 59 in 60.
3.2.2 Metode v prostorskem načrtovanju
»Prostorsko načrtovanje je interdisciplinarna dejavnost, s katero se na podlagi razvojnih
usmeritev ob upoštevanju javnih koristi varstva okolja, ohranjanja narave, varstva živali in
naravnih dobrin, varstva premoženja in varstva kulturne dediščine načrtuje posege v prostor
in prostorske ureditve« (Zakon o prostorskem načrtovanju, 2007).
Cilj prostorskega načrtovanja je torej iskanje najustreznejših lokacij za določeno
rabo/dejavnost/objekt ob upoštevanju varstvenih in razvojnih zahtev. Metoda, ki se
uporablja pri tem, je analiza ustreznosti prostora. V Sloveniji je analiza ustreznosti prostora
za določeno dejavnost v prostorskem načrtovanju uveljavljena od začetka devetdesetih let
dvajsetega stoletja. Sestoji iz dveh delov: analize privlačnosti prostora za obravnavano
dejavnost in analize ranljivosti okolja zaradi te dejavnosti. Analiza privlačnosti prostora za
dejavnost ocenjuje značilnosti prostora v kontekstu tehnične in gospodarske izvedljivosti

56
Matko M. Obravnava tveganj, povezanih z izred. vremen. dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2018

oziroma privlačnosti za izvedbo načrtovanega razvojnega projekta. Analiza ranljivosti
okolja hkrati ugotavlja, kako ranljivo je isto območje zaradi te dejavnosti, in služi kot orodje
za zgodnje opozarjanje na vplive, ki jih bo dani razvojni projekt imel na okolje, če bo
izveden. Rezultati analize privlačnosti in analize ranljivosti so z optimizacijo združeni v
model ustreznosti. Celoten postopek je izveden v okolju GIS. Shematsko je prikazan na Sliki
6.

Slika 6: Shema postopka analize ustreznosti prostora
Figure 6: Process of suitability analysis
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Prostorsko načrtovanje je binarno in deterministično; določena raba/poseg/objekt se na
določeni lokaciji s prostorskim načrtom predvidi ali pa ne.
3.2.3 Metoda za upoštevanje ocene ogroženosti v prostorskem načrtovanju
Pri splošni metodi ocenjevanja tveganja, opisani v poglavju 3.2.1, se uporabljajo enačbe, ki
so v svojih atributih povsem eksplicitne (konkretne posledice in frekvence/verjetnosti
izrednih dogodkov), rezultat je kvantitativen (določeno posledico izrednega dogodka lahko
pričakujemo z določeno verjetnostjo/frekvenco). Ta oblika rezultata za prostorskega
načrtovalca ni uporabna. Načrtovalec namreč operira s prostorom in z interesi, rezultat ocene
tveganja pa zanj predstavlja zagato – ne more ga v dani obliki vključiti ne v prostor ne v
interes. Zato je treba rezultat ocene tveganja prikazati in interpretirati tako, da bo povezana
s prostorom. To je osnovni cilj doktorskega dela.
S problemom, kako verjetnostno komponento (rezultat ocene tveganja) prenesti v
deterministični sistem (prostorsko načrtovanje), sta se ukvarjala Davor Kontić in Branko
Kontić (2008). Razvila sta metodo za vključitev informacij o tveganjih v prostorsko
načrtovanje na primeru tveganj zaradi industrijskih nesreč. Predlagala sta postopek, ki v
analizo ustreznosti prostora za določeno dejavnost poleg analize privlačnosti in analize
ranljivosti vključi še tretjo komponento – oceno ogroženosti (intenzivnost/obseg posledic v
primeru določenega izrednega dogodka, ki je odvisna od intenzivnosti fizikalnih učinkov
izrednega dogodka in ranljivosti okoljske sestavine ali elementa, ki utrpi škodo) (Slika 7).

Slika 7: Vključitev ocene tveganja v postopek priprave prostorskega načrta (prirejeno po Kontić D. in Kontić
B., 2008)
Figure 7: Integration of risk assessment into spatial planning process (adapted from Kontić D. in Kontić B.,
2008)
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Oceno verjetnosti sta tolmačila skozi oceno ogroženosti. Ocena ogroženosti je primer ocene
tveganja, ki temelji na posledicah. Uporablja oceno posledic možnih scenarijev izrednih
dogodkov, pogostost pa je interpretirana samo kot možnost pojavljanja, ne da bi bila
eksplicitno kvantitativno prikazana.
3.2.4 Predlog metode za uporabo ocene tveganja v prostorskem načrtovanju
V nalogi iščem možnosti uporabe ocene tveganja v prostorskem načrtovanju (v procesu
iskanja lokacij za umestitev objektov). Pristop, razvit v okviru doktorske naloge, nadgrajuje
metodo za vključevanje ogroženosti zaradi industrijskih nesreč v postopek prostorskega
načrtovanja, ki sta jo razvila Davor Kontić in Branko Kontić, tako, da se osredotoča na
obravnavo tveganj zaradi naravnih izrednih dogodkov. Prispevek doktorske disertacije in
nadgradnja metode, ki sta jo razvila Davor Kontić in Branko Kontić, je, da kvantificirani del
verjetnosti prevedemo v kategorije, ki so dogovorne in lahko funkcionirajo v
determinističnem prostorskem načrtu. Primer: če verjetnost 0,01 pomeni kategorijo 1, lahko
prostorski načrtovalci na tej lokaciji predvidijo določeno namensko rabo.
Kategorije ohranjajo verjetnostno komponento, različne komponente istega pojava
(verjetnost pojava izrednega dogodka in verjetnost posledic izrednega dogodka) pa se
združuje po praksi prostorskega načrtovanja. Z matriko tako kot po osnovni metodi
ocenjevanja tveganja agregiramo verjetnosti pojava in verjetnosti posledic in jih razdelimo
v razrede. Kombiniranje zato pomeni sintezo – preglednejši integral izrednega dogodka.
Kadar sta entiteti, ki ju združujemo, po pomembnosti med seboj enakovredni, je matrika
simetrična. Takšen primer združevanja kategorij posledic in pogostosti dogodkov prikazuje
Preglednica 7.
Preglednica 7: Primer združevanja verjetnosti pojava izrednega dogodka z verjetnostjo posledic izrednega
dogodka, kjer sta si ti dve entiteti enakovredni
Table 7: Example of combining probability of occurrence of extreme event with probability of consequences
of extreme event where these two entities are equivalent

Intenziteta dogodka
(verjetnost posledic)

1
2
3

Verjetnost pojavljanja
dogodka
1
2
3
1
1,5
2
1,5
2
2,5
2
2,5
3

V prikazani preglednici so dobljene kategorije aritmetična sredina kategorij verjetnosti
pojava izrednega dogodka in verjetnosti posledic izrednega dogodka. Vplivnost enega
parametra na drugega lahko prikažemo kot funkcijo, ki je ponavadi linearna. A v praksi se
izkaže, da te funkcije ponavadi niso linearne za celotno območje vrednosti parametrov,
kvečjemu le za določen, majhen razpon teh vrednosti (primer vpliva temperature zraka ali
nadmorske višine na pojav žleda). V našem primeru torej simetrije ne moremo pričakovati.
S tem je povezan problem vnaprejšnjega in splošnega določanja pomembnosti parametrov
ter njihovo uteževanje v tovrstnih analizah. Uteži namreč veljajo samo za določeno območje
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vrednosti posameznega parametra in ne nasploh. To vprašanje se je največkrat pojavljalo v
odločitvenih situacijah, zato so problem in pristopi k reševanju temeljito opisani v literaturi
s tega področja (Bohanec in sod., 2013; Figueira in sod., 2005; Hsu in Sandford, 2007;
Keeney, 2013; Kilgour in sod., 2010; Moshkovich in Mechitov, 2013). Udeleženci pri
določanju kategorij tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi izrednih vremenskih
dogodkov so upoštevali te izkušnje in na delavnicah sklenili, da so pri učinkih izrednih
vremenskih dogodkov na infrastrukturo posledice IVD pomembnejše od pogostosti teh
dogodkov – dogodku, ki je imel hujše posledice in manjšo pogostost so pripisali večji pomen
kot dogodku z veliko pogostostjo in majhnimi posledicami. Pri združevanju verjetnosti
posledic in pogostosti pojavljanja dogodkov smo zato uporabili asimetrično matriko, pri
kateri s kombinacijo kategorije verjetnosti pojavljanja dogodka 1 in kategorije verjetnosti
posledic 4 dobimo kategorijo tveganja 3, s kombinacijo kategorije verjetnosti pojavljanja
dogodka 4 in kategorije verjetnosti posledic 1 pa kategorijo tveganja 2, podobno je tudi pri
drugih kombinacijah (Preglednica 8). Pri takšnem razumevanju ni bilo primerno najprej
uporabiti postopka množenja ali seštevanja posameznih kategorij verjetnosti in šele nato z
dodatnim razvrščanjem določiti kategorije tveganja – razloge smo navedli zgoraj (stran 56).
Preglednica 8: Primer združevanja verjetnosti pojava izrednega dogodka z verjetnostjo posledic izrednega
dogodka, kjer imajo večjo težo posledice dogodkov
Table 8: Example of combining probability of occurrence of extreme event with probability of consequences
of extreme event where consequences of event have more weight

Intenziteta
dogodka
(verjetnost
posledic)

1
2
3
4

Verjetnost pojavljanja dogodka
1
2
3
4
1
1
1
2
2
2
2
3
3
3
3
4
3
3
4
4

Pri velikih posledicah z veliko pogostostjo ter pri majhnih pogostostih majhnih posledic ni
težav. Dileme se pojavijo pri združevanju dogodkov z velikimi posledicami majhne
pogostosti in pri dogodkih nizkih intenzitet z veliko pogostostjo. Pri nizkih posledicah
visokih pogostosti težave združevanja lažje rešujemo. Pri velikih posledicah, ki se pojavljajo
redko, pa je to območje v matriki treba podrobneje analizirati – izvesti dodatno analizo
občutljivosti prav za to kombinacijo. Na testnem primeru ocenjevanja tveganja za
daljnovode v Sloveniji zaradi žleda je bil zato podrobneje obravnavan hud žled, ki se je redko
pojavil (primer dogodka v letu 2014). V eni od različic analize občutljivosti je bil ta dogodek
zanemarjen (poglavje 3.3.6.3, Slika 18: Primerjava karte tveganja zaradi žleda za prenosne
in distribucijske daljnovode (osnovna ocena tveganja – levo) s karto tveganja zaradi žleda
ob predpostavki, da ni prišlo do žlednega dogodka v letu 2014 (analiza občutljivosti 3 –
desno)prikazuje primerjavo osnovne ocene tveganja zaradi žleda za prenosne in
distribucijske daljnovode s karto tveganja zaradi žleda ob predpostavki, da ni prišlo do
žlednega dogodka v letu 2014, kar pomeni, da bi načrtovalec lahko bil tolerantnejši pri
določanju namenske rabe za elektroenergetsko infrastrukturo). Sledila je še obravnava
spremembe mejne vrednosti kategorij pogostosti ponavljanja – povečanje nizke verjetnosti
pojavljanja, kar pomeni izkazovanje zadržanosti pri določanju namenske rabe.
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V nadaljevanju doktorske disertacije je predstavljena metoda za izvedbo ocene tveganja za
elektroenergetsko infrastrukturo zaradi izrednih vremenskih dogodkov. Ta metoda
prostorskim načrtovalcem omogoča, da vključujejo tveganja zaradi izrednih dogodkov na
način in z orodji, ki jih poznajo. Sledi predlog vključitve ocene ogroženosti in ocene tveganja
v formalni postopek prostorskega načrtovanja.
3.2.5 Predstavitev metode za uporabo ocene tveganja pri načrtovanju
elektroenergetske infrastrukture
Izredni vremenski dogodki lahko povzročijo neposredno škodo na energetski infrastrukturi.
Poleg tega lahko povzročijo tudi škodo v okolju (na primer lomljenje dreves, erozija), kjer
se ta infrastruktura nahaja. Zaradi škode v okolju lahko pride do dodatne, sekundarne škode
na energetski infrastrukturi (na primer podiranje dreves na daljnovode, zamašitev vtokov
hidroelektrarn zaradi povečane količine plavin v vodi). Za preprečevanje škode na energetski
infrastrukturi je smotrno vključiti oceno tveganja v zgodnje faze načrtovanja razvoja
oziroma umeščanja infrastrukture v prostor. Na ta način je mogoče poiskati lokacije, kjer bo
načrtovana infrastruktura manj ranljiva zaradi izrednih vremenskih dogodkov (
Slika 8). Za obstoječo infrastrukturo, ki se nahaja na območjih z večjim tveganjem, se na
podlagi ocene tveganja predlaga prilagoditvene ukrepe za povečanje odpornosti.

Slika 8: Mehanizmi nastajanja škod zaradi izrednih vremenskih dogodkov na energetski infrastrukturi ter
koncept preprečevanja/zmanjševanja škod s pomočjo vključevanja ocene tveganja v prostorsko načrtovanje
Figure 8: Mechanisms behind occurrence of damages due to extreme weather events on energy infrastructure
and concept of damage prevention/reduction by integrating risk assessment into spatial planning
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Metodo za ocenjevanje tveganja za energetsko infrastrukturo zaradi izrednih vremenskih
dogodkov (IVD) sestavljajo štirje koraki:
1. Določitev prostorskega obsega in intenzitete izrednega vremenskega dogodka
na podlagi podatkov o pojavljanju IVD v preteklosti
Nivo intenzitete različnih tipov IVD (npr. temperatura, dodatna obremenitev zaradi
žleda, vetra, snega, poplave itd.) se prenese na karte v okolju GIS (glej Sliko 9), kjer je
vsaki celici pripisana ocena na lestvici od 1 (nizka obremenitev energetske
infrastrukture) do 4 (visoka obremenitev energetske infrastrukture). Velikost celice je
odvisna od obsega obravnavanega območja, podrobnosti obravnave, obravnavanega
posega in tipa izrednega vremenskega dogodka. V prikazani analizi, izdelani na ravni
celotne Slovenije, je imela celica velikost 100 m x 100 m. Ta velikost je bila izbrana, ker
smo v nadaljevanju obravnavali načrtovani daljnovod, njegov potek pa je dokaj natančno
poznan (varovalni pas daljnovoda sega 40 m na vsako stran osi daljnovoda). Podatki o
ujmah niti približno niso tako podrobni, niti ne tako točni, da bi jih lahko nedvoumno
pripisali tako podrobni delitvi na celice (za žled bi zadostovala velikost celice 1 km x 1
km; pri poplavah je 100 m x 100 m kar smiselno). Podatki so bili pridobljeni iz arhivov
o preteklih izrednih vremenskih dogodkih. Pri kartiranju lokacij IVD smo se oprli na
lokacijske podatke o poškodovanih daljnovodih in na podatke o pasovih nadmorskih
višin, kjer je nastala škoda. Pri razvrščanju dogodkov v razrede glede na intenziteto je
bila upoštevana finančna škoda, ki jo je povzročil posamezni dogodek ter višina sredstev,
ki jih slovenska podjetja za proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije
namenjajo za vzdrževanje infrastrukture.
Obstajajo različni pristopi za klasifikacijo/kategorizacijo škod; izhodišče je vrsta
spremenljivke z vidika merske lestvice, kar se uporablja pri statističnih obdelavah. V
našem primeru imamo ordinalni spremenljivki (intenziteta in frekvenca pojavljanja
škod), za kateri je treba določiti razvrstitev vrednosti, ne pa razloge za razlike med njimi
ter statistično pomembno kopičenje (ali raztros). Zato so kategorije – to je razvrstitev
intervalov vrednosti obeh spremenljivk – določene skladno s teorijo in prakso, ki sta
veljavni v geoinformatiki in odločanju oziroma multiatributnem modeliranju. Pri tem je
ključno dobiti stališča (percepcijo, odnos, razumevanje) uporabnikov rezultatov analiz,
zato so pri izpeljavi kategorij aktivno sodelovali predstavniki slovenskih podjetij za
proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Pristop sta pregledno prikazala
Sinden in Worrell že leta 1979 (Sinden in Worrell, 1979) s poudarkom, da vrednote pri
kategorizaciji niso ne intrinzične niti splošne; vedno so specifične za konkreten čas, kraj
deležnike, in cilje vrednotenja, odvisne pa so tudi od dostopnosti podatkov. Izbira
pristopa za kategorizacijo posledic je torej odvisna od dometa in namena analize (Sinden
in Worrell 1979; Bohanec in Rajkovič, 1993; Marušič, 1999; Mitchell, 1999; Zeiler,
1999; Mlakar in Marušič, 2000; Bohanec, 2003; Tixier in sod., 2006; Golobič, 2012).
Meje med kategorijami torej niso univerzalne (da bi bile statistično podprte), temveč so
prilagojene konkretnemu okolju, obravnavani infrastrukturi in tipu dogodka ter
upravljavcu in njegovim zmogljivostim. Pri številu kategorij (4) smo upoštevali
ugotovitve iz teorije odločanja (povprečen človek je sposoben pregledno in učinkovito
operirati s tremi do petimi kategorijami, izjemoma s šestimi ali sedmimi), kar se
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uporablja tudi v prostorskem načrtovanju (pri analizah privlačnosti, ranljivosti in
ustreznosti navadno uporabljamo 4 ali 5 razredov). Pri oblikovanju mej med
kategorijami smo upoštevali red velikosti škod.
Meje med kategorijami frekvenc se navezujejo na kategorije posledic (na delavnicah smo
upoštevali, s kakšno frekvenco se je dogodek določene intenzitete v opazovanem
obdobju pojavil), zato so kategorije frekvenc za žled drugačne od kategorij frekvenc pri
poplavah.

2. Analiza ranljivosti energetske infrastrukture oziroma območja, kjer se
infrastruktura nahaja, na določen tip izrednega vremenskega dogodka
Namen tega koraka je ugotavljanje, ali je energetska infrastruktura na izbranem območju
zmožna prenesti določeno intenziteto izrednega vremenskega dogodka. Izredni
vremenski dogodki lahko neposredno poškodujejo energetsko infrastrukturo, poleg tega
pa lahko isti izredni vremenski dogodek botruje temu, da se tudi v okolici infrastructure
pojavijo škode, ki še dodatno prispevajo k poškodbam infrastrukture (na primer
lomljenje dreves, erozija). Oboje je vzrok za skupno ranljivost. Ranljivost oziroma
odpornost infrastrukture je mogoče neposredno ugotavljati iz statičnih oziroma
mehanskih značilnosti objektov (ob upoštevanju inženirskih standardov), ranljivost
okolja pa je kompleksnejša in jo je težje opredeliti, saj nanjo vpliva več dejavnikov. V
primeru ocenjevanja ranljivosti daljnovodov zaradi žleda smo se oprli na podatke o
poškodovani lesni biomasi v gozdovih zaradi posameznih dogodkov, v primeru
ranljivosti hidroelektrarn zaradi močnih padavin pa na ranljivost tal zaradi erozije.
Ranljivost je izražena kot razmerje med pričakovano stopnjo škode in maksimalno
možno škodo na lestvici od 1 do 4. Rezultati so predstavljeni na GIS karti. Pri uporabi
pristopa v praksi je način obravnave ranljivosti odvisen od tipa IVD, analizirane
infrastrukture in dostopnosti podatkov.
3. Določitev verjetnosti/frekvence pojavljanja IVD na določenem območju, kjer se
nahaja energetska infrastruktura ali bo tja umeščena v prihodnosti
Na podlagi arhivskih podatkov o izrednih vremenskih dogodkih je izračunana frekvenca
pojavljanja različnih tipov IVD. Rezultati so preneseni na karto. Upoštevajoč
meteorološke podatke o preteklih IVD je mogoče z ustreznimi modeli oceniti verjetnost
pojavljanja podobnih IVD v prihodnosti.
4. Združitev zgoraj navedenih korakov z namenom določitve fizičnih in drugih
(ekonomskih, zdravstvenih) posledic ter določitve kategorije tveganja za
določeno območje
Kategorija tveganja združuje intenziteto IVD in ranljivost izbrane energetske
infrastrukture na določeno stopnjo intenzivnosti IVD, frekvenco ali verjetnost
pojavljanja IVD ter posledice – družbeno škodo zaradi poškodovane infrastrukture.
Izraža stopnjo škode na energetski infrastrukturi zaradi IVD ter posledice te škode za
družbo – na primer posledice prekinitve dobave električne energije. Kategorije tveganja
se dobi s kombiniranjem intenzivnosti IVD z določeno pogostostjo in njihovimi
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posledicami. Te kombinacije so podobne matrikam tveganja, ki se uporabljajo za
kombiniranje frekvenc/verjetnosti dogodkov s posledicami teh dogodkov.
Opisani štirje koraki so shematično prikazani na Sliki 9.

Slika 9: Postopek ocene tveganja
Figure 9: Risk assessment process
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Praktično izvedbo ocene tveganja za izbrane štiri žledne dogodke in povzročeno škodo
ponazarja Slika 10: Najprej so bili zbrani podatki o pojavih žleda, njihovih lokacijah in
škodah, ki so jih povzročili. Vsak dogodek je bil nato narisan na karto v GIS okolju in na
podlagi nastale škode (ki je odvisna od intenzitete dogodka in od ranljivosti sistema) uvrščen
v razred intenzitete. Poleg tega je bil vsak dogodek uvrščen tudi v razred frekvence
pojavljanja. Na shemi je za prikaz intenzitet in frekvenc izbranih dogodkov zaradi nazornosti
prikaza uporabljena šrafura, zaradi katere je razvidno, kako se dogodki v prostoru nalagajo
eden na drugega, kar vpliva na končni rezultat. Zaradi večje berljivosti so na kartah
intenzitete in frekvence prikazani le izbrani štirje dogodki, podatki o vseh dogodkih pa so
zbrani in opisani v poglavju 3.3. S kombinacijo - združitvijo razredov intenzitete in
frekvence je bila vsakemu dogodku pripisana kategorija tveganja, nato pa so bile kategorije
tveganj vseh dogodkov agregirane v končni rezultat - karto tveganja.
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Slika 10: Praktična izvedba ocenjevanja tveganja na primeru žleda za izbrane lokacije
Figure 10: Practical implementation of risk assessment for the case of ice storms at chosen locations
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3.3

PREIZKUS METODE OCENJEVANJA TVEGANJA – ŠTUDIJA PRIMERA:
OCENA TVEGANJA ZA DALJNOVODE V SLOVENIJI ZARADI ŽLEDA

Poglavje 3.3 prikazuje testiranje uporabe metode ocenjevanja tveganja na primeru tveganja
za daljnovode zaradi žleda.
Žled (tudi požled, angl. glaze, tudi glaze ice) je gladka, običajno prozorna ledena prevleka
na predmetih (Rakovec in Vrhovec, 2007; Zadnik, 2006). Nastaja, ko dežuje ali rosi pri
temperaturah pod lediščem ali ko kapljevinaste padavine padajo na podhlajeno podlago
(Rakovec in Vrhovec, 2007).
Za nastanek žleda mora imeti ozračje posebno vertikalno porazdelitev temperature zraka: v
prizemni plasti je hladen zrak s temperaturo pod lediščem, višje je bolj ali manj debela plast
s temperaturnim obratom (Slika 11). Temperatura vrha te plasti presega temperaturo ledišča,
nad to plastjo pa temperatura zraka spet pada z višino. V takšnih pogojih se na srednjih
višinah (od nekaj 100 m do 2000 m nadmorske višine) nahaja plast toplega zraka s
temperaturo nad lediščem. V tej topli plasti zraka se snežne padavine začnejo taliti (povsem
ali deloma, odvisno od debeline plasti toplejšega zraka) (Študija možnosti preprečevanja
žledenja z obratovalnimi ukrepi, 2015).

Slika 11: Potek temperature zraka z nadmorsko višino v času žledenja 2. februarja 2014 (Sneg, žled in
padavine od 30. januarja do 7. februarja 2014, 2014)

Če deloma staljene snežinke v hladni plasti zopet zamrznejo, pade na tla leden dež. V
primeru, da je sloj toplejšega zraka dovolj debel in topel, se snežinke v celoti stalijo in
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spremenijo v dežne kaplje. Ko padajo skozi najnižjo hladno plast, se lahko ohladijo na
temperaturo pod ledišče, a še ne zamrznejo. To se zgodi, ko pridejo v stik s tlemi, vegetacijo
in drugimi predmeti. Na ta način na predmetih nastaja ledena obloga – žled (Slika 12)
(Študija možnosti preprečevanja žledenja z obratovalnimi ukrepi, 2015).

Slika 12: Žled na elektroenergetski infrastrukturi februarja 2014 (Podatki o škodah na prenosnem omrežju
zaradi žleda, 2015)

Do take plastovitosti ozračja pri kateri pride do žledenja, prihaja v Sloveniji v hladni polovici
leta, ko nad Slovenijo pri tleh dotekajo hladne zračne mase običajno iz vzhodnih smeri, v
višjih plasteh ozračja pa običajno z južnimi ali zahodnimi vetrovi priteka toplejši zrak
(Študija možnosti preprečevanja žledenja z obratovalnimi ukrepi, 2015). Pri nastanku žleda je
pomemben dejavnik relief – predvsem v globljih depresijah se tudi po vdoru toplejših zračnih
mas zadržuje težji hladnejši zrak (Šifrer, 1977).
V Sloveniji je žledenje najbolj izrazito v tistih pokrajinah submediteranske Slovenije na
klimatskem stiku med primorsko in celinsko Slovenijo, ki ležijo nekoliko višje in so
odmaknjene od morja v notranjost proti visokim kraškim planotam. Te pokrajine so: Brkini,
Senožeško hribovje z Vremščico, Pivka, vznožja in pobočja Visokega krasa (Snežnika,
Javornikov, Hrušice, Nanosa in Trnovskega gozda). Žledenje nekoliko redkeje zajema tudi
Čičarijo in matični Kras. Do obsežnejšega žledenja, ki zajema tudi osrednjo in vzhodno
Slovenijo, načeloma prihaja le izjemoma, praviloma so tudi škode na teh območjih manjše
(Radinja, 1983; Kern in Zadnik, 1987).
Škoda, ki jo povzroča žled, je odvisna predvsem od njegove debeline in od teže ledu, ki
obremeni predmete. Za določanje debeline žleda ne uporabljajo enotnih meril, prav tako ne
obstaja enotna lestvica za kategorizacijo. V praksi se intenziteta žleda določa največkrat šele
po njegovih posledicah – poškodbah sadnega drevja v kmetijski krajini in poškodbah gozda
v gozdni (Radinja, 1983).
Preglednica 9 prikazuje žledno lestvico za opis intenzitete žledenja, ki je bila sestavljena pri
preučevanju posledic žledoloma, do katerega je prišlo novembra 1980 (Radinja, 1983;
Zadnik, 2006). Kot navaja Zadnik (1997), se lestvica zaradi svojih pomanjkljivosti ne
uporablja.

68
Matko M. Obravnava tveganj, povezanih z izred. vremen. dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2018

Preglednica 9: Žledna lestvica (Radinja, 1983; Zadnik, 2006)
Kategorija
I
II

Šibek, tanek
žled
Zmeren,
srednje debel
žled

Debelina
žleda (mm)

f – faktor dodatnega bremena
Al/Je 240/40
Al/Je 490/65

do 5

do 0,35

do 0,39

6 – 20

0,4 – 2,2

0,48 – 2,24

III

Močan, debel
žled

21 – 50

2,3 – 9,3

2,4 – 8,9

IV

Zelo močan
žled
(katastrofalen)

51 - 100

9,7 – 31,8

9,2 – 28,8

V

Izjemno močan
žled
(katastrofalen,
uničujoč)

nad 100

več kot 31,8

več kot 28,8

Posledice
Brez poškodb
Zmerne poškodbe drevesnih vej do
premera 5 cm, poškodovane TV
antene in tanjše žične napeljave
Polomljeno drevje do premera 30
cm, polomljene antene, potrgane
telefonske in električne napeljave
nizke in srednje napetosti
Izredno velike in množične
poškodbe; polomljeni gozdovi in
sadovnjaki, poškodovani daljnovodi
in daljnovodni stebri
Stopnjevane poškodbe v primerjavi
s kategorijo IV, podrti daljnovodni
stebri

Poleg žleda se lahko na objektih nabirajo tudi druge ledene in snežne obloge – ivje, sneg ali
slana. Te obloge se med seboj močno razlikujejo po mehanizmu nastanka, barvi in obliki,
gostoti, adhezijskih in kohezijskih lastnostih, posledično pa tudi po povzročeni škodi
(Makkonen, 2000; Zadnik, 2006). Gostota žleda je okrog 900 kg/m3, ivja med 150 in 700
m3, pri mokrem snegu se lahko giblje med 100 in 850 kg/m3, slana pa ima nizko gostoto
(≲100 kg/m3) (Študija možnosti preprečevanja žledenja z obratovalnimi ukrepi, 2015).
Zaledenitev ima pri enakih pogojih večji vpliv na manjše objekte kot na večje. Obremenitev
zaradi žleda se zaradi vetra še poveča (Zadnik, 2006).
Kot ugotavlja Radinja (1983), je intenziteta žleda, ki se pojavlja v jugozahodni Sloveniji,
izredna tudi v primerjavi z intenziteto žleda drugod po svetu. Podobno debelino dosega žled
le na severu Nemčije, v Ukrajini in vzhodu ZDA ter ostalih državah nekdanje Jugoslavije,
večjo pa v Franciji in na Norveškem.
Meteorološki opazovalci beležijo žled (na predmetih) ali poledico (na tleh) na podnebnih in
padavinskih postajah po vsej Sloveniji. Opazovalci zabeležijo le pojav žleda ali poledice, pri
tem pa ne ločujejo med njima. Prav tako ne merijo debeline ledene obloge – to se praviloma
zgodi le ob ekstremnih dogodkih. Tovrstni arhivski podatki o pojavljanju žleda Agencije
Republike Slovenije za okolje so na voljo od leta 1961 (Študija možnosti preprečevanja
žledenja z obratovalnimi ukrepi, 2015). Z beleženjem škod zaradi žleda se je v slovenskem
elektrogospodarstvu začelo leta 1968 (Jakše, 1997), prvi zapisi o škodah v gozdovih pa
segajo v začetek 20. stoletja (A. D, 1900).
Škode zaradi obtežbe z žledom lahko zmanjšamo s preprečevanjem nabiranja žlednih oblog
na daljnovodih ali pa z odstranjevanjem žlednih oblog. Pri vsakem od teh principov obstajajo
mehanske in termične rešitve (Zadnik, 2006). Eden od tehničnih ukrepov za preprečevanje
škod na distribucijskih vodih je tudi kabliranje. Preglednica 10 prikazuje dolžino omrežij
posameznih elektrodistribucijskih podjetij v Sloveniji, delež kabliranih vodov, dolžino
poškodovanih vodov zaradi žleda v januarju in februarju 2014 in njihov delež ter finančno
škodo, ki jo je utrpelo posamezno podjetje. Prikazuje tudi vrednosti kazalnika SAIDI
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(povprečno trajanje prekinitve oskrbe z električno energijo na odjemalca) zaradi višje sile v
letu 2014.
Preglednica 10: Podatki o dolžini omrežij slovenskih podjetij za distribucijo električne energije, deležu
kablovodov, dolžini in deležu vodov, ki jih je poškodoval žled leta 2014, finančni škodi in sistemskem
kazalniku SAIDI za nenačrtovane prekinitve zaradi višje sile v letu 2014 (povprečno trajanje prekinitve oskrbe
z električno energijo na odjemalca)
Table 10: Data about grid length of Slovenian distribution companies, share of underground lines, length and
share of power lines damaged by ice storm event in 2014, financial damage and SAIDI (system average
interruption duration index) for unplanned interruptions due to force majeure in 2014 (average duration of
interruption of electric energy supply per customer)
Podjetje
Dolžina omrežja
(km)
Delež
kablovodov (%)
Dolžina
poškodovanega
omrežja (km)
Delež
poškodovanega
omrežja (%)
Škoda zaradi
žleda 2014 (€)
SAIDI za
nenačrtovane
prekinitve
zaradi višje sile
v letu 2014
(min/odjemalca)

Elektro
Gorenjska

Elektro
Primorska

Elektro
Ljubljana

Elektro Celje

Elektro
Maribor

5500

7500

18000

16800

16000

60

20

30

39

43

100

350

400

505

447

1,8

4,6

2,2

3

2,7

2,6 milijonov

18,8 milijonov

26 milijonov

10,9 milijonov

10,2 milijona

102

1776

1185

378

380

Viri podatkov: Carli, 2014; Bahun in sod., 2014; Poročilo o kakovosti oskrbe z električno energijo v letu 2014,
2015

V zadnjih letih so bile posodobljene ali na novo izdelane karte tveganja zaradi žleda za
Francijo (Dalle in Admirat, 2011), Italijo (Bonelli in sod., 2011), Švico (Grünevald in sod,
2012), Kanado (Lamraoui in sod., 2013) in Veliko Britanijo (Nygaard in sod., 2014). Te
karte temeljijo na meteoroloških modelih in/ali na podatkih meteoroloških postaj in
prikazujejo območja glede na pričakovano debelino žledne obloge ali njeno trajanje. Za
Slovenijo je bila leta 2015 na podlagi meteoroloških modelov izdelana karta območij glede
na stopnjo ogroženosti zaradi žleda (Študija možnosti preprečevanja žledenja z
obratovalnimi ukrepi, 2015).
Ocena tveganja za prenosno in distribucijsko omrežje zaradi žleda, izdelana v okviru
doktorske disertacije, temelji na podatkih o preteklih škodah na elektroenergetski
infrastrukturi. Na podlagi teh podatkov so bile ugotovljene posledice in pogostost
pojavljanja škod, nato pa je bila izdelana karta tveganja. Na enak način so bile ločeno
obravnavane tudi škode v gozdovih, ki lahko prispevajo k dodatni škodi na infrastrukturi.
Ker lahko te škode služijo kot pomembna informacija za energetiko tudi na območjih, kjer
elektroenergetska infrastruktura še ne obstaja, sta bili karti tveganja na koncu združeni.
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3.3.1 Kategorije posledic žleda
Na podlagi arhivskih podatkov o žledenju Agencije RS za okolje od leta 1961 do 2015
(Arhiv meritev, 2015) in poročil o nastalih škodah zaradi žleda (Bahun, 2014; Bahun in sod.,
2014; Bogataj, 1997; Habjan in Bahun, 2009; Habjan, 2010; Jakša, 1997; Jakše, 1997
Kastelec, 1997; Kern in Zadnik, 1987; Lapajne, 1997; Nadižar in Papler, 1997; Papler, 1996;
Podatki o škodah na prenosnem omrežju, 2015; Radinja, 1983; Rebula, 2001; Rebula, 2002;
Sinjur in sod., 2010; Šifrer, 1977; Šipec,1997; Špehar, 1998; Trontelj, 1997a; Trontelj,
1997b; Zadnik, 1997; Zadnik, 2006; Naravne ujme in požari večjih razsežnosti v Sloveniji,
2014) so bili zbrani podatki o osnovnih značilnostih posameznega dogodka (območje, kjer
je prišlo do dogodka, škoda v gozdovih (po površini in poškodovani lesni biomasi) in škodah
na prenosnem in distribucijskem omrežju (dolžina poškodovanih daljnovodov in število
poškodovanih stebrov ter posledično finančna škoda, število odjemalcev brez električne
energije in nedobavljena energija). Podatki za posamezni dogodek, ki so bili na voljo, so
prikazani v Preglednici 15.
Vir za določitev finančne škode na podlagi fizičnih škod je bil Šifrant F – Povprečna cena
po skupinah del v elektroenergetskem omrežju omrežju (2014), ki je bil uporabljen pri
izračunu škode zaradi žlednega dogodka v letu 2014. Za preračun finančne škode v gozdovih
smo uporabili povprečno odkupno ceno lesa v zadnjem desetletju, ki znaša približno 50
evrov/m3 (Odkup lesa, 2015). Škoda v gozdovih in škoda v energetiki sta bili obravnavani
ločeno – za vsako področje je bila najprej izdelana ocena tveganja in pripravljena karta, nato
pa sta bili karti združeni.
Dogodki so bili glede na povzročeno fizično škodo na elektroenergetski infrastrukturi in
posledično glede na finančno škodo razvrščeni v razrede intenzitete od 1 do 4 (1 – najmanjša
škoda, 4 – največja škoda).
V predstavljeni študiji primera je bil za kategorizacijo posledic izrednih vremenskih
dogodkov uporabljen polkvantitativen pristop, ki temelji na ekspertni presoji avtorjev v
kombinaciji z izkušnjami slovenskih operaterjev za proizvodnjo, prenos in distribucijo
električne energije. Pragovi posameznih kategorij so bili določeni na podlagi zbranih
podatkov o škodah, ki so jih na elektroenergetski infrastrukturi in v gozdovih povzročili
posamezni žledni dogodki ob upoštevanju dostopnih podatkov o letnih stroških vzdrževanja
infrastrukture. Merila za razvrstitev škode so bila postavljena ločeno za gozd in energetsko
infrastrukturo.
Merila za razvrstitev finančne škode v posamezno kategorijo prikazuje Preglednica 11.
Pragove posameznih kategorij so potrdili predstavniki slovenskih podjetij za proizvodnjo,
prenos in distribucijo električne energije, ki so se udeležili s tem namenom organizirane
delavnice (Kontić in Matko, 2015).
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Preglednica 11: Kategorizacija škod na elektroenergetski infrastrukturi in v gozdovih zaradi žleda
Table 11: Categorisation of damages to electric energy infrastructure and to forest due to ice storms

Elektroenergetska
infrastruktura

Gozd

Kategorija
intenzitete
žleda
1
2
3
4
1
2
3
4

Finančna škoda (€)
< 100000
100000 – 1 milijon
1 milijon – 10 milijonov
> 10 milijonov
< 1 milijon
1 milijon – 10 milijonov
10 milijonov – 50 milijonov
> 50 milijonov

Pri kartiranju geografskega obsega dogodkov smo se oprli na lokacijske podatke o
poškodovanih daljnovodih in na podatke o pasovih nadmorskih višin, kjer je nastala škoda.
Dogodkom je bila v GIS okolju pripisana intenziteta. Geografski obseg in kategorije škode
za dogodke, ki so povzročili škodo na elektroenergetski infrastrukturi, prikazuje Slika 13.

Slika 13: Obseg in intenziteta žleda – dogodki, ki so povzročili škodo na elektroenergetski infrastrukturi v
Sloveniji v obdobju 1961-2015 (vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Kartografski podatki o
žlednih dogodkih (viri za posamezni žledni dogodek so navedeni v preglednici 15), 2. Kartografski podatki
geodetske službe, 2013 (podlaga za karto))
Figure 13: Scope and intensity level of ice storms – events that caused damage to electric energy
infrastructure in Slovenia between 1961 and 2015 (sources of cartographic data for producing the map: 1.
Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific events are listed in Table 15), 2. Kartografski
podatki geodetske službe, 2013 (base of the map))
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3.3.2 Kategorije pogostosti pojavljanja žleda
Za vsak dogodek je bila izračunana frekvenca pojavljanja v obravnavanem obdobju (1961 –
2015). Tudi po frekvencah so bili dogodki razvrščeni v razrede od 1 (zelo redko) do 4
(pogosto). Podobno kot pri kategorizaciji škode so bile kategorije frekvence potrjene s strani
upravljavcev slovenske elektroenergetske infrastrukture (Kontić in Matko, 2015).
Kategorizacija dogodkov po frekvencah pojavljanja je prikazana v Preglednici 12, frekvence
dogodkov s specifično intenziteto žleda pa so prikazane v Preglednici 13.
Preglednica 12: Kategorizacija frekvenc pojavljanja žleda
Table 12: Categorisation of frequencies of occurrence of ice storms
Kategorija
frekvence
žleda
1
2
3
4

Frekvenca

< 0,02/leto
0,02 – 0,05/leto
0,05 – 0,2/leto
> 0,2/leto

Preglednica 13: Frekvenca pojavljanja žleda s specifično intenziteto
Table 13: Frequency of occurrence of ice storms with specific intensity

Elektroenergetska
infrastruktura

Gozd

Kategorija
intenzitete
žleda

Finančna škoda (€)

1
2
3
4
1
2
3
4

< 100000
100000 – 1 milijon
1 milijon – 10 milijonov
> 10 milijonov
< 1 milijon
1 milijon – 10 milijonov
10 milijonov – 50 milijonov
> 50 milijonov

Število
dogodkov
v obdobju
1961–2015
6
5
2
1
16
3
5
1

Frekvenca

Kategorija
frekvence
žleda

0,111/leto
0,0926/leto
0,037/leto
0,0185/leto
0,296/leto
0,055/leto
0,0926/leto
0,0185/leto

3
3
2
1
4
3
3
1

V opazovanem obdobju je žled povzročil škodo na elektroenergetski infrastrukturi
štirinajstkrat. V sedmih primerih je nastala tudi škoda v gozdovih. Poleg tega je od leta 1961
dalje osemnajstkrat prišlo do dogodkov, ko je nastala škoda v gozdovih, na daljnovodih pa
ne.
3.3.3 Kategorije tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi žleda
Intenziteta žleda in frekvenca pojavljanja sta bili združeni, kot prikazuje Preglednica 14. Ta
pristop združevanja posledic in pogostosti izrednih dogodkov s pomočjo matrike se
uporablja na področju ocenjevanja tveganja in upravljanja s tveganjem (Calow, 1998;
Debray in Salvi, 2005; Salvi, 2005).
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Preglednica 14: Združevanje ocen intenzitete žleda in frekvence pojavljanja
Table 14: Combination of categories of damage caused by ice storms with categories of frequency

Intenziteta
žleda

1
2
3
4

1
1
2
3
3

Frekvenca žleda
2
3
1
1
2
2
3
3
3
4

4
2
3
4
4

Dogodki na isti lokaciji v prostoru se lahko ponavljajo. Vsi dogodki s pripisanimi
kategorijami tveganja so bili v GIS okolju združeni s funkcijo seštevanja, ki upošteva
nalaganje v prostoru. Tako dobljene kategorije pri vsaki celici so bile nato preocenjene, da
so nastale štiri kategorije tveganja zaradi žleda. Na ta način sta bili izdelani dve ločeni karti
– karta, ki je upoštevala samo škodo na elektroenergetski infrastrukturi in karta, ki je
upoštevala samo škodo v gozdovih. Ti dve karti sta bili nato združeni po istem principu – s
seštevanjem in preocenitvijo.
Rezultat analize žlednih dogodkov na podlagi njihove intenzitete in frekvence pojavljanja je
karta tveganja, prikazana na Sliki 14. Na belo obarvanih območjih (v Prekmurju in na Obali)
v celotnem obdobju opazovanja ni prišlo do škod zaradi žleda. Nasprotno pa se večje škode
najpogosteje pojavljajo na najtemnejše obarvanih območjih (Brkini, Idrijsko in Cerkljansko
hribovje, okolica Logatca). Večina slovenskega ozemlja spada v kategorijo tveganja 1
(svetlo rumena barva), pri kateri so škode na elektroenergetski infrastrukturi majhne,
pojavljajo pa se lahko do 0,2-krat letno.
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Slika 14: Tveganje za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi žleda (vir kartografskih podatkov za izdelavo
karte: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (viri za posamezni žledni dogodek so navedeni v
preglednici 15) 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (podlaga za karto))
Figure 14: Map of risks to electric energy infrastructure due to ice storms (sources of cartographic data for
producing the map: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific events are listed in Table
15), 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (base of the map))

Podatki o štirinajstih žlednih dogodkih, ki so povzročili škodo na energetski infrastrukturi,
njihovem obsegu, kategoriji intenzitete in frekvence ter o kategoriji tveganja so prikazani v
Preglednici 15.
Napovedi vpliva podnebnih sprememb na škode zaradi žleda so bile izdelane za potencialno
sanitarno sečnjo v gozdovih (Ogris, 2007). Kažejo, da bo prišlo do splošnega zmanjševanja
površin, ki bi jih lahko potencialno prizadel žled, ter do precejšnje prostorske
prerazporeditev - predvsem splošnega premika proti severu.
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Preglednica 15: Škoda zaradi žleda v gozdu in na elektroenergetski infrastrukturi ter razvrstitev dogodkov v kategorije
glede na intenziteto, frekvenco in kategorijo tveganja
Table 15: Damage caused by ice storms in forests and on electric power infrastructure and categorization of events
into categories of intensity level, frequency and risk

Datum

Lokacija

Površina
poškodovanih gozdov
(ha)

Volumen poškodovane
biomase (m³)

Število podrtih stebrov

Število
poškodovanih
stebrov

Dolžina
poškodovanih vodov
(km)

Finančna
škoda na EI

Število odjemalcev
brez EE

19.11.1972

Tezno MB

ni podatka

ni podatka

6

ni podatka

ni podatka

528.000

Vir

Kategorija
intenzitete

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

ni podatka

ELES, 2015

2

3

2

3

2

3

4.–6. 11. 1980

Okolica Pivke, Čebulovec,
Brkini

12.000

670.000

16 (400 kV), 22 (220 kV),
1 (110 kV)

ni podatka

60 km (SN in NN)
16,7 km (VN)

8.122.200

ni podatka

Radinja, 1983; ELES, 2015; Kern in
Zadnik, 1987; ZGS, 2014; Jakše, 1997;
Habjan in Bahun, 2009

15.–16. 11. 1984

Idrijsko, Cerkljansko (Bevkov
vrh, Cerkljanski vrh, Črni vrh,
Vojsko)

ni podatka

110.000

3 (110 kV)

ni podatka

ni podatka

243.000

ni podatka

ELES, 2015; Kern in Zadnik, 1987;
Jakše, 1997

2

3

2

13.–14. 11. 1985

Idrijsko, Cerkljansko (Bevkov
vrh)

21.000

500.000

1 (110 kV)

ni podatka

ni podatka

120.000

ni podatka

Kern in Zadnik, 1987; ZGS, 2014; Jakše,
1997; Habjan in Bahun, 2009

2

3

2

ni podatka

ni podatka

1 (110 kV)

ni podatka

ni podatka

40.000

ni podatka

Jakše, 1997

1

3

1

ni podatka

ni podatka

ni podatka

1 (manjše poškodbe)

ni podatka

<20.000

ni podatka

Jakše, 1997

1

3

1

87.500

680.000

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

Gorenjska: 5000,
Primorska 1500, ni
podatkov za druge
regije

Jakša, 1997; Šipec, 1997; Trontelj, 1997b

2

3

2

ni podatka

ni podatka

1.236.400

18.000 ali več

ELES, 2015; Papler, 1996; Bogataj,
1997; Jakša, 1997; Jakše, 1997; Lapajne,
1997; Nadižar in Papler, 1997; Šipec,
1997; Zadnik, 1997; Zadnik, 2006;
Habjan in Bahun, 2009

3

3

3

27.1.1992
25.–26. 11. 1993

december 1995–januar
1996

Idrijsko, Cerkljansko (Bevkov
vrh)
Idrijsko, Cerkljansko (Bevkov
vrh)
Okolica Ljubljane in Celja,
Gorenjska, Zasavje, Posavje
Gorenjska, Kočevje, okolica
Ljubljane, Dolenjska,
Notranjska (okolica Logatca Zaplana, Unec, Postojna),
Brkini, hribovje nad Vipavsko
dolino proti Idriji in Cerknem,
Železniki, Škofja Loka, Žiri,
okolica Donačke gore
Rakitna

81.800

870.000

3 (400 kV), 1 (220 kV),
17 (SN ali NN):

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

< 10.000

ni podatka

ELES, 2015

1

3

1

9.–11. 2.1999

DV Maribor - Podlog

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

< 10.000

ni podatka

ELES, 2015; Habjan in Bahun, 2009

1

3

1

14.11.2004

Gorenjska

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

< 10.000

ni podatka

ELES, 2015

1

3

1

9.1.2010

Brkini

3700

850

14 distribucijskih DV (ni
podatka o dolžini)

ni podatka

ni podatka

ni podatka

1500–2000

ELES, 2015; Habjan, 2010; Sinjur in
sod., 2010

2

3

2

25.11.2011

Idrijsko, Cerkljansko

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

ni podatka

965,18 €

ni podatka

ELES, 2015

1

3

1

3.500.000

distribucija: 4000/prenos:
58 porušenih (od tega 29
pri 400 kV DV, 20 pri 220
kV DV in 9 pri 110 kV
DV)

prenos: 34
poškodovanih (od
tega 6 pri 400 kV
DV, 22 pri 220 kV
DV in 6 pri 110 kV
DV)

prenos: 174 km;
distribucija: 2000 km

81.000.000

250.000

Bahun, 2014; Bahun in sod., 2014; Belak
in Maruša, 2014; Belak in sod., 2014;
Jakomin, 2014; ELES, 2015;

4

1

3

december 1996–januar
1997

1.

12.1998

30. 1.–8. 2. 2014

vsa Slovenija razen Obale in
Prekmurja

500.000
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3.3.4 Primerjava ocene tveganja s slovenskim standardom za gradnjo
visokonapetostnih nadzemnih vodov
Do sprejetja slovenskega standarda SIST EN 50341-3-21 za gradnjo nadzemnih električnih
vodov za izmenične napetosti nad 45 kV leta 2009 (Slovenski standard SIST EN 50341-3-21,
2009) je pri projektiranju daljnovodov veljal Pravilnik o tehničnih normativih za graditev
nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo od 1 kV do 400 kV (Ur. l. SFRJ,
št. 65/88).
Slovenski standard SIST EN 50341-3-21 (2009) za gradnjo visokonapetostnih nadzemnih
vodov zahteva, da morajo biti vse komponente nadzemnega voda izbrane, projektirane in
zgrajene tako, da zagotovijo zanesljivo trajno obratovanje ob pričakovanih klimatskih
pogojih, ob maksimalni obratovalni napetosti, pod vplivi električnih tokovnih obtežb in ob
pričakovanih kratkostičnih obtežbah. Pri tem je treba upoštevati tudi atmosferske in stikalne
prenapetosti. Določila za vplive na nadzemne vode temeljijo na presoji meteoroloških
podatkov, na opazovanju obstoječih vodov in na obratovalnih izkušnjah.
Standard med žledne obtežbe uvršča obloge vodnikov z ivjem, žledom in mokrim snegom.
Žledna obtežba deluje navpično navzdol. Kot dodatna masa se prišteva k masi vodnika,
zaščitne vrvi ali konstrukcije. Odvisna je od žledne cone – območja, kjer se nahaja
projektirani daljnovod. V coni 1 nastajajo le majhne žledne obtežbe, ki v preteklosti niso
povzročale poškodb nadzemnih vodov. V cono 2 spadajo območja, kjer se pričakuje visoke
žledne obtežbe. Zaradi takšnih obtežb je v preteklosti že prišlo do poškodb nadzemnih
vodov. V to cono spada približno 40 % ozemlja Slovenije (približno 8100 km2). Cono 3
predstavljajo območja, kjer se na osnovi vremenskih pogojev, geografske lege in potrjeno z
dolgoletnimi izkušnjami pričakuje visoke žledne obremenitve. Tovrstne obremenitve so v
preteklosti povzročile pomembne škode na nadzemnih vodih. Ta cona pokriva približno 13
% (2600 km2) slovenskega ozemlja. Na posebno izpostavljenih legah je treba upoštevati
večje žledne obtežbe, kot so določene za 3. cono.
Pri dimenzioniranju vseh podpor je treba upoštevati tudi delovanje vetra na zaledenele
vodnike in konstrukcijo stebra.
Faktorji žledne obtežbe po standardu so višji kot faktorji, predpisani s Pravilnikom o
tehničnih normativih za graditev nadzemnih elektroenergetskih vodov z nazivno napetostjo
od 1 kV do 400 kV (Ur. l. SFRJ 65/88) (Rebolj, 2011). Starejša regulativa prav tako ni
upoštevala obtežbenih kombinacij vetra in žleda (Jakše, 1997; Zadnik, 1997).
Tanjše vrvi oziroma vodniki so na dodatna bremena občutljivejše kot debelejše (Jakše, 1997;
Zadnik, 1997). Pomembno vlogo pri odpornosti daljnovodov na dodatno obtežbo ima tudi
oblika stebra – pretekli dogodki kažejo, da so bile škode na stebrih z obliko glave »Y« večje
kot na stebrih z obliko glave »trikot« (Jakše, 1997).
Za ugotavljanje ranljivosti nadzemnih vodov je bila karta tveganja za elektroenergetsko
infrastrukturo zaradi žleda prekrita s karto con obtežbe zaradi žleda po standardu SIST EN
50341-3-21 za gradnjo visokonapetostnih nadzemnih vodov (Slovenski standard SIST EN
50341-3-21, 2009), kot prikazuje Slika 15. Oblika območij s specifičnimi kategorijami
tveganja večinoma sledi obrisom con 2 in 3 iz standarda. Vendar pa je v skladu z našo analizo
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pričakovati večjo škodo na elektroenergetski infrastrukturi tudi izven cone 3. Glede na te
ugotovitve bi bilo smiselno posodobiti standard – razširiti cono 3 z največjo žledno obtežbo
tudi na območja, kjer je tveganje zaradi žleda največje (kategorija tveganja 4). To bi
pomenilo povečanje cone 3 za približno 500 km2.

Slika 15: Karta tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi žleda, prekrita s standardom SIST EN
50341 – 3 – 21 za gradnjo visokonapetostnih nadzemnih vodov (Slovenski standard SIST EN 50341-3-21,
2009) (vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (viri za
posamezni žledni dogodek so navedeni v preglednici 15) 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013
(podlaga za karto))
Figure 15: Map of risks to electric energy infrastructure due to ice storms overlaid with standard SIST EN
50341 – 3 – 21 for building high-voltage overhead lines (Slovenski standard SIST EN 50341-3-21, 2009)
(sources of cartographic data for producing the map: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for
specific events are listed in Table 15), 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (base of the map))
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3.3.5 Primerjava predlaganih različic državnega prostorskega načrta z vidika
tveganja zaradi žleda
Poglavje 3.3.5 prikazuje preizkus uporabe metode na primeru ocene tveganja za daljnovode
zaradi žleda. Gre za iskanje razlik v prostoru na podlagi ocene tveganja s ciljem prepoznati
območja z večjim/manjšim tveganjem in tako usmeriti postavitev daljnovoda na območja s
čim manjšim tveganjem.
Slovenski načrti razvoja elektroenergetskega sektorja vključujejo tudi predlog nadgradnje
obstoječega visokonapetostnega omrežja z 220 kV na 400 kV. Na osnovi zbranih podatkov,
opravljenih analiz in izračunov ter izpeljanih sinteznih rezultatov je bila opravljena
primerjava predlaganih različic državnega prostorskega načrta za nadgradnjo 400 kV
daljnovoda Beričevo–Divača (Slika 16), da bi se prikazala uporaba zadevne ocene tveganja
za prostorsko načrtovanje pri izbiri ustreznejšega koridorja oziroma trase.

Slika 16: Karta tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi žleda, prekrita z dvema variantama tras
daljnovoda Beričevo – Divača (vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Kartografski podatki o
žlednih dogodkih (viri za posamezni žledni dogodek so navedeni v preglednici 15) 2. Kartografski podatki
geodetske službe, 2013 (podlaga za karto))
Figure 16: Map of risks to electric energy infrastructure due to ice storms overlaid with proposed alternatives
for the 400 kV Beričevo – Divača power line (sources of cartographic data for producing the map: 1.
Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific events are listed in Table 15), 2. Kartografski
podatki geodetske službe, 2013 (base of the map))

Za vsako različico smo analizirali, kolikšen del trase leži na območjih s posamezno
kategorijo tveganja. Pri tem smo predvidevali, da sta koridorja široka 100 m. Rezultati
analize predlaganih različic kažejo, da je z vidika tveganja zaradi žleda za postavitev novega
visokonapetostnega daljnovoda Beričevo–Divača ustreznejši južni koridor (Preglednica 16).
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Preglednica 16: Površina variante trase, ki leži na območjih z določeno kategorijo tveganja
Table 16: Area of alternative corridor crossing territories with specific risk categories
Kategorija
tveganja
zaradi žleda
1
2
3
4

Predlagana alternativa
Severna
Južna trasa
trasa
0 ha
44 ha
141 ha
476 ha
302 ha
212 ha
137 ha
0 ha

24 % (137 ha) severnega koridorja leži na območjih z največjim tveganjem, 52 % (302 ha)
pa na območjih z relativno visokim tveganjem (kategorija tveganja 3). Južni koridor ne
poteka preko območij z največjim tveganjem (kategorija tveganja 4), 29 % njegove površine
pa leži na območjih s kategorijo tveganja 3. Iz teh ugotovitev sledi, da bi bil prenosni vod
manj izpostavljen žledu, če bi bil umeščen v južni koridor.
Upoštevali smo tudi razlike med predlaganima različicama v finančni škodi v obdobju
petdesetih let (povratna doba dogodka, ki povzroči zelo veliko škodo). V primeru žlednega
dogodka z zelo visoko intenziteto bi bilo prizadetih približno 50 km daljnovoda na severni
trasi. Finančna škoda zaradi popravil bi v tem primeru znašala približno 18,5 milijonov
evrov. Na južni trasi bi bilo prizadetih približno 30 km daljnovoda, kar bi povzročilo
približno 11 milijonov evrov finančne škode. V obeh primerih smo uporabili povprečne cene
po skupinah del v elektroenergetskem omrežju (Šifrant F – Povprečne cene po skupinah del
v elektroenergetskem omrežju, 2014).
Predstavljena metoda obravnava državni prostorski načrt, ko različice lokacij (tras) za
umestitev objekta že določene. V nadaljevanju je prikazana vključitev ocene tveganja v
pripravo načrtov kot tretje komponente analize ustreznosti na primeru tveganja za vetrne
elektrarne zaradi žleda.

3.3.6 Analiza občutljivosti
V fazi razvoja metode smo izvedli oceno občutljivosti analize tveganja. Opravili smo štiri
simulacije modela s prilagoditvami vhodnih podatkov.
3.3.6.1 Analiza občutljivosti 1: Brez škode na infrastrukturi na predlaganih trasah
daljnovoda Beričevo – Divača, nespremenjena kategorizacija posledic in pogostosti
pojavljanja dogodkov
V prvi simulaciji je bila kategorizacija posledic in pogostosti pojavljanja dogodkov enaka
kot v osnovni oceni tveganja (Preglednica 11 in Preglednica 12). Predpostavljali smo, da so
bili nekateri dogodki v preteklosti drugačni in da infrastruktura, ki se nahaja na območju
predlaganih tras daljnovoda Beričevo – Divača, ni utrpela škode; pri nekaterih dogodkih se
je spremenila skupna finančna škoda, kar bi lahko vplivalo na spremembo kategorije
posledic dogodka. Rezultate prikazuje Preglednica 18 v stolpcih pod rubriko Analiza
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občutljivosti 1. Do sprememb finančne škode je prišlo pri štirih dogodkih (1980, 1997, 1998
in 2014), kategorija posledic in s tem kategorija tveganja pa se je spremenila pri enem
dogodku (1997; kategorija posledic je v tem primeru 2 namesto 3, prav tako kategorija
tveganja). Ocena (karta) tveganja za daljnovode zaradi žleda je ostala nespremenjena.
3.3.6.2 Analiza občutljivosti 2: Škoda samo na prenosnih vodih, spremenjena
kategorizacija posledic dogodkov
V drugem primeru smo obravnavali dogodke, ki so prizadeli samo ELES, zato smo ustrezno
spremenili kategorizacijo škod (Preglednica 17), kategorizacije pogostosti pojavljanja
dogodkov pa nismo spreminjali (Preglednica 12). Dogodkov, ki so prizadeli samo prenosne
daljnovode, je bilo deset. Pri osmih dogodkih kategorija tveganja ostane nespremenjena
glede na osnovno oceno tveganja, pri dveh dogodkih je kategorija tveganja manjša (za
dogodek iz leta 1997 je kategorija tveganja 2 namesto 3, pri dogodku iz leta 2010 pa 1
namesto 2) – Preglednica 18; stolpci v rubriki Analiza občutljivosti 2. V tem primeru je na
karti tveganja prišlo do manjših sprememb na območjih, kjer se pričakuje nižja škoda.
Grafični prikaz sprememb skladno z analizo občutljivosti 2 je na Sliki 17.
Preglednica 17: Kategorizacija škode zaradi žleda na prenosnih daljnovodih (analiza občutljivosti 2)
Table 17: Categorisation of damages caused by ice storms on transmission lines (sensitivity analysis 2)
Kategorija
intenzitete
žleda
1
2
3
4

Finančna škoda (€)
< 100000
100000 – 1 milijon
1 milijon – 6 milijonov
> 6 milijonov

Slika 17: Primerjava karte tveganja zaradi žleda za prenosne in distribucijske daljnovode (osnovna ocena
tveganja – levo) s karto tveganja zaradi žleda samo za prenosne daljnovode (analiza občutljivosti 2 – desno)
(vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (viri za posamezni
žledni dogodek so navedeni v preglednici 15) 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (podlaga za
karto))
Figure 17: Comparison of map of risks due to ice storms to transmission and distribution power lines (basic
risk map – left) with map of risks to transmission lines (sensitivity analysis 2 – right) (sources of cartographic
data for producing the maps: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific events are
listed in Table 15), 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (base of the maps))
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3.3.6.3 Analiza občutljivosti 3: Izključitev dogodka z velikimi posledicami in majhno
pogostostjo
V tretjem primeru smo ugotavljali, kako na oceno tveganja vpliva izključitev dogodka s
hudimi posledicami, ki se je v opazovanem obdobju pojavil samo enkrat. Predpostavljali
smo, da ni prišlo do dogodka v letu 2014, ki je zajel vso Slovenijo razen Prekmurja in Obale.
Slika 18 prikazuje primerjavo med osnovno karto tveganja in karto, pri kateri v oceni
tveganja ni bil upoštevan žledni dogodek iz leta 2014. Obrisi območij se niso spremenili,
prišlo pa je do nekaterih sprememb pri njihovih kategorijah tveganja. Območjem, kjer je
tveganje največje (Idrijsko – Cerkljansko hribovje, Brkini), se kategorije tveganja ne
spremenijo, saj je žled tam večkrat povzročil škodo na elektroenergetski infrastrukturi
(nalaganje dogodkov v prostoru). Drugim območjem v Sloveniji (kjer so bile kategorije
tveganja nižje) se je kategorija tveganja zmanjšala za en razred.

Slika 18: Primerjava karte tveganja zaradi žleda za prenosne in distribucijske daljnovode (osnovna ocena
tveganja – levo) s karto tveganja zaradi žleda ob predpostavki, da ni prišlo do žlednega dogodka v letu 2014
(analiza občutljivosti 3 – desno) (vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Kartografski podatki o
žlednih dogodkih (viri za posamezni žledni dogodek so navedeni v preglednici 15) 2. Kartografski podatki
geodetske službe, 2013 (podlaga za karto))
Figure 18: Comparison of map of risks due to ice storms to transmission and distribution power lines (basic
risk map – left) with map of risks to transmission and distribution power lines under assumption that the
event in 2014 did not occur (sensitivity analysis 3 – right) (sources of cartographic data for producing the
maps: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific events are listed in Table 15), 2.
Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (base of the maps))

3.3.6.4 Analiza občutljivosti 4: spremenjena kategorizacija pogostosti pojavljanja
dogodkov – povečanje kategorije pogostosti pri dogodku z velikimi posledicami in
majhno pogostostjo
Tudi v četrtem primeru smo v analizi občutljivosti obravnavali vpliv dogodka iz leta 2014
na končni rezultat ocene tveganja. Predpostavljali smo, da je bila kategorija pogostosti
pojavljanja tega dogodka višja (2 namesto 1). Pri združevanju kategorij pogostosti in
posledic z matriko za ta dogodek še vedno dobimo isto kategorijo tveganja (3), posledično
ostane karta nespremenjena.
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Preglednica 18: Finančna škoda na elektroenergetski infrastrukturi ter razvrstitev dogodkov v kategorije glede na
intenziteto, frekvenco in kategorijo tveganja pri osnovni oceni tveganja in pri analizi občutljivosti
Table 18: Financial damage on electric power infrastructure and categorization of events into categories of intensity
level, frequency and risk in the basic risk assessment and in sesitivity analyses
Analiza občutljivosti 1

Osnovna ocena tveganja

Analiza občutljivosti 2

Analiza občutljivosti 4

Analiza občutljivosti 3

Datum

Finančna
škoda na EI

Kategorija
intenzitete

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

Finančna
škoda na
EI

Kategorija
intenzitete

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

Finančna
škoda na
EI

Kategorija
intenzitete

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

Finančna
škoda na
EI

Kategorija
intenzitete

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

Finančna
škoda na
EI

Kategorija
intenzitete

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

19.11.1972

528.000

2

3

2

528.000

2

3

2

528.000

2

3

2

528.000

2

3

2

528.000

2

3

2

4.–6. 11. 1980

8.122.200

3

2

3

več kot
8.000.000

3

2

3

5.042.200

3

1

3

8.122.200

3

2

3

8.122.200

3

2

3

15.–16. 11.
1984

243.000

2

3

2

243.000

2

3

2

162.000

2

3

2

243.000

2

3

2

243.000

2

3

2

13.–14. 11.
1985

120.000

2

3

2

120.000

2

3

2

dogodek ni povzročil škode na prenosnem omrežju

120.000

120.000

2

3

120.000

2

3

2

27.1.1992

40.000

1

3

1

40.000

1

3

1

dogodek ni povzročil škode na prenosnem omrežju

40.000

40.000

1

3

40.000

1

3

1

25.–26. 11.
1993

<20.000

1

3

1

<20.000

1

3

1

dogodek ni povzročil škode na prenosnem omrežju

<20.000

<20.000

1

3

<20.000

1

3

1

december
1995–januar
1996

ni podatka

2

3

2

ni podatka

2

3

2

dogodek ni povzročil škode na prenosnem omrežju

ni podatka

ni podatka

2

3

ni podatka

2

3

2

december
1996–januar
1997

1.236.400

3

3

3

844.000

2

3

2

392.400

2

3

2

1.236.400

3

3

3

1.236.400

3

3

3

1. 12.1998

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

9.–11. 2.1999

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

14.11.2004

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

< 10.000

1

3

1

9.1.2010

ni podatka

2

3

2

ni podatka

2

3

2

ni podatka

1

3

1

ni podatka

2

3

2

ni podatka

2

3

2

25.11.2011

965,18 €

1

3

1

965,18 €

1

3

1

965,18 €

1

3

1

965,18 €

1

3

1

965,18 €

1

3

1

30. 1.–8. 2.
2014

81.000.000

4

1

3

75.274.000

4

1

3

7.000.000

4

1

3

81.000.000

4

2

3

dogodek ni povzročil škode na prenosnem omrežju
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4

REZULTATI:

PRIMER

NADGRADNJE

ANALIZE

USTREZNOSTI

PROSTORA Z OCENO TVEGANJA ZARADI IZREDNIH VREMENSKIH
DOGODKOV ZA DVE TEHNOLOGIJI PROIZVODNJE ELEKTRIČNE
ENERGIJE
Poglavje 4 prikazuje uporabo ocene tveganja pri prostorskem načrtovanju
elektroenergetske infrastrukture na dveh študijah primerov:



4.1

prostorsko načrtovanje vetrnih elektrarn ob upoštevanju ocene tveganja zaradi
žleda in
prostorsko načrtovanje hidroelektrarn ob upoštevanju tveganja zaradi močnih
padavin in erozije.

UPOŠTEVANJE OCENE TVEGANJA ZARADI ŽLEDA PRI PROSTORSKEM
NAČRTOVANJU VETRNIH ELEKTRARN

Zaradi nabiranja žlednih oblog na vetrnih turbinah lahko pride do zaustavitve turbin ter s tem
do izgube proizvodnje električne energije, zmanjšanja moči zaradi spremenjene aerodinamike
in hitrejše obrabe posameznih delov, nekontrolirano odpadanje večjih kosov ledu pa pomeni
nevarnost za ljudi in objekte v bližini (Dalili in sod., 2007, Parent in Ilinca, 2011; Grünevald
in sod., 2012). Zaradi posledic žlednega dogodka novembra 2013 v Teksasu, ki je povzročil
veliko fizično škodo na turbinah in prenosnem omrežju, sta bili ukinjeni vetrni elektrarni s
skupno nazivno močjo 78 MW. Upravljavci so izračunali, da stroški za popravilo škode
presegajo vrednost oziroma koristi ponovnega zagona (Micek, 2014). Sodobne vetrne turbine
imajo lahko vgrajen sistem za zaznavanje ledu in preprečevanje njegovega nabiranja
(Deutsche WindGuard, 2011; Parent in Ilinca, 2011). Metoda, ki uporablja kombinacijo
hidrofobnih premazov na turbinah s segrevanjem lopatic, je v rabi več kot petindvajset let,
njena učinkovitost pa je blizu 100 %. K večji zanesljivosti pripomore uporaba dveh ali treh
senzorjev za nabiranje ledu (Parent in Ilinca, 2011).
4.1.1 Analiza ustreznosti prostora za vetrne elektrarne
Za območje Slovenije je bila najprej izdelana analiza ustreznosti prostora za umestitev
vetrnih elektrarn. Metoda in postopek analize ustreznosti v doktorski nalogi sta sledila
standardnim pristopom (Marušič, 1993; Marušič in sod., 1993; Koblar in sod., 1997; Marušič
in sod., 2004).
Slika 19 prikazuje koncept modela ustreznosti, merila, upoštevana pri analizi pa so prikazana
v Prilogi F.
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Slika 19: Koncept modela ustreznosti prostora za vetrne elektrarne
Figure 19: Concept of spatial suitability model for siting wind farms
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Oceno tveganja je bila vključena v analizo ustreznosti prostora kot njen tretji del; iz
izhodiščnega modela ustreznosti za vetrne elektrarne smo na podlagi ocene tveganja izločili
območja z največjo ustreznostjo, ki so bila na območjih večjega tveganja (kategorija tveganja
3 ali 4). Za prvo različico ustreznosti (brez upoštevanja tveganj) in drugo (ob upoštevanju
tveganj) smo izračunali skupno površino območij, na katera bi lahko umestili veliko elektrarno
(z nazivno močjo vsaj 10 MW). Pri tem je bila kot vzorčni tip vetrnice za umestitev v prostor
upoštevana vetrna turbina E-70 z nazivno močjo 2,3 MW nemškega proizvajalca Enercon
(kakršna je obstoječa vetrna turbina v Dolenji vasi pri Senožečah), iskali pa smo območja, na
katera bi lahko postavili najmanj pet tovrstnih vetrnih turbin. Obstoječe vetrne elektrarne
zavzamejo v povprečju med 12 in 57 ha/MW (Denholm in sod., 2009). Podatki o razdaljah
med posameznimi turbinami, ki jih je mogoče najti v literaturi, pa znašajo od 3 do 15 premerov
rotorja (Department of Environment, 2007; Christie in Bradley, 2012; Meyers in Meneveau,
2011). V analizah smo pri umeščanju vzorčnih vetrnih elektrarn predvidevali, da je razdalja
med vetrnicami v vrsti 215 m (trije premeri rotorja), razdalja med vrstami pa 355 m (pet
premerov rotorja), kar pomeni, da smo s karte ustreznosti odčitali tiste površine z največjo
ustreznostjo, ki so bile velike vsaj 200 m × 1000 m (za postavitev petih vetrnic v vrsto) ali
500 m × 600 m (za postavitev petih vetrnih turbin v gručo). Slovenska praksa sicer pri
umeščanju vetrnih elektrarn predvideva manjše gostote stojišč. Tako je bila na Senožeških
brdih sprva predvidena postavitev več kot 3–4 turbine na km2, a ker gre za precej razgiban
teren, ki ima tudi druge omejitve, vetrnih turbin ni bilo mogoče razporejati s tako gostoto.
Zadnji načrt za Senožeška brda predvideva različne gostote na km2, ponekod samo eno
stojišče ali pa tega celo ni.
Za obe različici (ustreznost brez upoštevanja tveganj in ustreznost z upoštevanimi tveganji)
smo izračunali stroške investicije in vzdrževanja, količino proizvedene energije in za
ustreznost brez upoštevanih tveganj tudi stroške zaradi fizične škode zaradi žleda.
Obravnavali smo tudi tretjo možnost, pri kateri bi na območja največjih tveganj umestili
vetrne elektrarne z vgrajenim sistemom za zaznavanje in preprečevanje nabiranja ledu na
turbinah, za druga območja pa smo pri tej različici predvideli postavitev navadnih vetrnih
turbin.
Karta ustreznosti za postavitev vetrnih elektrarn, ki ne upošteva tveganja zaradi žleda, je
prikazana na Sliki 20. Za validacijo rezultatov modela smo karto ustreznosti primerjali s
prikazi potencialnih območij za postavitev vetrnih elektrarn iz Strokovnih podlage za
Nacionalni energetski program (2011) in Strokovnih podlag za prenovo Akcijskega načrta za
obnovljive vire energije (2015). Območja največje ustreznosti prostora za vetrne elektrarne se
večinoma ujemajo s potencialnimi območji za postavitev vetrnih elektrarn iz strokovnih
podlag.
Glede na rezultate modela je v Sloveniji približno 68 km2 ustreznih površin za postavitev
vetrnih elektrarn. Med temi območji smo izbrali tista, na katera bi bilo mogoče umestiti velike
vetrne elektrarne – najmanj 5 vetrnic tipa E-70 proizvajalca Enercon (elektrarna v Dolenji
vasi). Površina teh območij (brez upoštevanja tveganj) znaša dobrih 31 km2. Na ta območja
bi lahko postavili 405 referenčnih vetrnih turbin. Njihova skupna instalirana moč bi znašala
930 MW, skupna letna proizvodnja pa bi ob domnevi, da bi obratovale 1800 ur na leto, znašala
1,68 TWh.
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Slika 20: Ustreznost prostora za vetrne elektrarne brez upoštevanja tveganja zaradi žleda (vir kartografskih
podatkov za izdelavo karte: 1. Rakovec in sod., 2009; Geoportal ARSO, 2014; Kartografski podatki geodetske
službe, 2013. 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (podlaga za karto)) Viri posameznih vhodnih
podatkov za model ustreznosti so natančneje opredeljeni v Prilogi F.
Figure 20: Spatial suitability for siting windfarms without considerations of risks due to ice storms (sources of
cartographic data for producing the map: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources of cartographic
data for producing the map: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific events are listed
in Table 15); Rakovec et al., 2009; Geoportal ARSO, 2014; Kartografski podatki geodetske službe, 2013. 2.
Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (base of the map)). Sources of specific input data for suitability
model are more precisely defined in Appendix F.

Ob izločitvi območij z največjim tveganjem je najustreznejših površin za umestitev najmanj
petih vetrnih turbin 17 km2. Ta območja so prikazana na Sliki 21. Na ta območja bi bilo
mogoče postaviti 215 vetrnic s skupno nazivno močjo 495 MW. Skupna letna proizvodnja
električne energije bi znašala 890 GWh.
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Slika 21: Karta ustreznosti prostora za umestitev vetrnih elektrarn ob upoštevanju tveganja zaradi žleda (vir
kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. kartografski podatki o žlednih dogodkih (viri za posamezni žledni
dogodek so navedeni v preglednici 15); Rakovec in sod., 2009; Geoportal ARSO, 2014; Kartografski podatki
geodetske službe, 2013. 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (podlaga za karto)). Viri posameznih
vhodnih podatkov za model ustreznosti so natančneje opredeljeni v Prilogi F.
Figure 21: Spatial suitability for siting windfarms without considerations of risks due to ice storms (sources of
cartographic data for producing the map: 1. Kartografski podatki o žlednih dogodkih (sources for specific
events are listed in Table 15); Rakovec et al., 2009; Geoportal ARSO, 2014; Kartografski podatki geodetske
službe, 2013. 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (base of the map)). Sources of specific input data
for suitability model are more precisely defined in Appendix F.

4.1.2 Usmeritve za lociranje in gradnjo vetrnih elektrarn
Za pomoč pri odločanju glede umeščanja v prostor smo za obe različici ustreznosti za
postavitev vetrnih elektrarn v Sloveniji izračunali, kako morebitne škode zaradi žleda vplivajo
na količino proizvedene energije in kolikšne so finančno izražene škode morebitnih popravil.
Pri tem smo analizirali tudi različico, pri kateri imajo turbine na območjih z največjim
tveganjem vgrajen sistem za zaznavanje in preprečevanje nastajanja ledu. Upoštevali smo 25–
50-letno obdobje (zaokroženo), saj lahko v tem času pride do dogodkov, pri katerih so lahko
škode na elektroenergetski infrastrukturi velike (kategorija tveganja 3, kadar lahko na
prenosnem in distribucijskem sistemu nastane od 1 milijona do 10 milijonov evrov škode,
frekvenca 0,037/leto, in kategorija tveganja 4, kadar lahko nastane škoda, višja od 10
milijonov evrov, frekvenca 0,0185/leto).
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Pri vseh treh različicah – prva z upoštevanjem žlednega dogodka, druga s tehnično
izboljšavo (sistem za preprečevanje nabiranja ledu) za vetrne elektrarne na območjih z
največjim tveganjem in tretja brez upoštevanja tveganja – so bili upoštevani stroški postavitve,
obratovanja in vzdrževanja. Podatek o višini investicije temelji na podatkih o investiciji za
obstoječo vetrno turbino v Dolenji vasi pri Senožečah (Ministrstvo Republike Slovenije za
infrastrukturo, 2013) in na izračunih nacionalnega laboratorija za obnovljivo energijo
ameriškega ministrstva za energijo (angl. National Renewable Energy Laboratory of the U. S.
Department of Energy; Moné in sod., 2015). Ta znesek znaša približno tri milijone evrov.
Sistem za detekcijo ledu in preprečevanje njegovega nabiranja na turbinah poveča investicijo
za 2–6 %, na stroške obratovanja in vzdrževanja pa ne vpliva bistveno (Eriksson, 2013). V
izračunih investicije v take vetrne elektrarne smo uporabili srednjo vrednost – 4 %. Porabljeno
energijo za ogrevanje lopatic rotorja smo zanemarili (pulzirajoče, kratkotrajno delovanje).
Tudi razpoložljivost tovrstnih vetrnih turbin je nekoliko večja od turbin brez vgrajenega
sistema za zaznavanje in preprečevanje nabiranja ledu, kar v izračunih izravna porabljeno
energijo za ogrevanje – odtaljevanje oblog.
V dostopni literaturi je razpon vrednosti stroškov vzdrževanja in obratovanja zelo velik. Tako
Wiser in Bolinger (2014) v analizi empiričnih podatkov o vetrnih elektrarnah v ZDA
ugotavljata, da stroški obratovanja in vzdrževanja za vetrne elektrarne, postavljene po letu
2010, znašajo 23 dolarjev/kW na leto. V podatkih, ki sta jih obravnavala, ni vedno jasno
navedeno, kaj je vključeno v te stroške, v večini primerov pa gre za stroške za plače, material
in rente. Po drugi strani Moné in sod. (2015) trdijo, da podatek iz prej omenjene študije
upošteva le variabilne stroške, ne vključuje pa zavarovanja, davkov, najemnin za zemljišča in
amortizacije. Izračunali so, da ob upoštevanju teh stroškov znašajo skupni stroški vzdrževanja
in obratovanja 50 dolarjev/kW na leto. Med stroške nenačrtovanega vzdrževanja vključujejo
tudi naključne odpovedi, vendar iz prispevka ni jasno razvidno, ali so lahko vzrok za te tudi
IVD. V študiji Mednarodne agencije za energijo (angl. International Energy Agency, v
nadaljevanju: IEA, (IEA Wind Task 26, 2015)) so analizirali stroške vzdrževanja in
obratovanja vetrnih elektrarn na Danskem, v Nemčiji, na Irskem, Norveškem, v Evropski uniji
in ZDA. Leta 2012 je v Nemčiji znašal letni strošek obratovanja in vzdrževanja vetrnih
elektrarn 55,9 evra/kW, na Irskem 55 evrov/kW in v ZDA 50 dolarjev/kW. Za nekatere države
podatki zaradi nezanesljivosti niso podani. V izračunu smo upoštevali vrednost 56 evrov/kW.
Middeldorf in Düing (2012) sta v svoji raziskavi predvidevala, da se zemljišča za postavitev
vetrnih turbin kupijo in da je ta strošek del investicije. Med stroške vzdrževanja in obratovanja
pa sta vštela pogodbo o vzdrževanju s proizvajalcem turbin, zavarovanje, stroške energije in
upravljanja. Po njunih ugotovitvah znašajo stroški vzdrževanja in obratovanja za turbino
Enercon E-70 v prvih dveh letih obratovanja 13 tisoč evrov, v poznejšem obdobju pa 24 tisoč
evrov letno. V izračunu smo upoštevali vse štiri vire podatkov in jih primerjali med seboj.
Podatki zadostujejo za raven podrobnosti naše obravnave, vendar pa bi bilo treba za
natančnejše analize doreči, kateri stroški vzdrževanja in obratovanja se upoštevajo v Sloveniji
na podlagi obstoječe elektrarne in predvidenih projektov. Cena električne energije je bila
izračunana iz podatkov o tržni ceni električne energije v Sloveniji v obdobju 2009–2015 Javne
agencije Republike Slovenije za energijo (Določanje višine podpor električni energiji
proizvedeni iz OVE in SPTE in višine podpor v letu 2015, 2015) in znaša približno 50
evrov/MWh. Za velike vetrne elektrarne sicer obstajajo spodbude s strani države v obliki
obratovalne podpore, ki za leto 2015 znašajo 52,64 evra/MWh, vendar smo pri izračunu neto
sedanje vrednosti (v nadaljevanju: NSV) zaradi negotovosti v zvezi s podporami v prihodnosti
upoštevali le tržno ceno električne energije. Upoštevanje subvencij pri izračunu NSV bi
močno vplivalo na rezultat, saj je lahko cena električne energije s podporami tudi do dvakrat
višja od tržne. Za obravnavano obdobje smo kot diskontno stopnjo upoštevali dvoodstotno
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letno inflacijo, kar je cilj Evropske centralne banke za evroobmočje. V primeru žlednega
dogodka je treba prenoviti 190 vetrnih turbin, ki so na območjih, na katerih je tveganje zaradi
žleda največje. Turbina predstavlja 68 % celotne investicije (Moné in sod., 2015), kar znaša
skupno 388 milijonov evrov. Podatki NSV stroškov in koristi za vse tri različice postavitve
vetrnih elektrarn brez upoštevanja pojavljanja žleda in z njim – slednje zunaj območij s
tveganji zaradi žleda in z upoštevanjem tehnične izboljšave za odtaljevanje – prikazuje
Preglednica 19.
Preglednica 19: Primerjava stroškov in koristi za postavitev vetrnih elektrarn v 25-letnem obdobju, in sicer brez
upoštevanja pojavljanja žleda (različica 1) in ob upoštevanju rezultatov ocene tveganja (različici 2 in 3)
Table 19: Comparison of cost and benefits of building wind farms in a twenty-five-year period without taking
into account risks due to ice storms (option 1) and with consideration of risk assessment results (options 2 and
3)
različica

NSV (stroški)

1
(vetrne
elektrarne
tudi
na
območjih, na
katerih pride
do žlednega
dogodka)

investicija:

–1,215 milijarde evrov

stroški
vzdrževanja
+ obratovanja

–185 milijonov evrov
(Middeldorf in Düing,
2012)
–390 milijonov evrov
(Wiser in Bolinger, 2014)
–835 milijonov evrov
(Moné idr., 2015)
–1,037 milijarde evrov
(IEA Wind Task 26, 2015)
–388 milijonov evrov

stroški zaradi
žlednega
dogodka
stroški skupaj

2
(vetrne
elektrarne
tudi
na
območjih, na
katerih pride
do žlednega
dogodka,
vendar imajo
turbine na teh
območjih
vgrajen
sistem
za
preprečevanje
nastajanja
žleda)

stroški skupaj
v
primeru
žlednega
dogodka
investicija:

stroški
vzdrževanja
+ obratovanja

stroški zaradi
žleda
stroški skupaj

NSV (koristi)

NSV
(razlika
med koristmi in
stroški)

prodana
električna
energija: +1,67
milijarde evrov

od
–582
milijonov evrov
do
+270
milijonov evrov

NSV (razlika
med koristmi in
stroški
v
primeru
žlednega
dogodka)
od
–118
milijonov evrov
do
–970
milijonov evrov

prodana
električna
energija: +1,67
milijarde evrov

od
–605
milijonov evrov
do
+247
milijonov evrov

od
–605
milijonov evrov
do
+247
milijonov evrov

od 1,4 milijarde evrov do
2,252 milijarde evrov
od 1,788 milijarde evrov do
2,640 milijarde evrov
–1,238 milijarde evrov

–185 milijonov evrov
(Middeldorf in Düing,
2012)
–390 milijonov evrov
(Wiser in Bolinger, 2014)
–835 milijonov evrov
(Moné idr., 2015)
–1,037 milijarde evrov
(IEA Wind Task 26, 2015)
0 evrov
od 1,423 milijarde evrov do
2,275 milijarde evrov

se nadaljuje
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nadaljevanje preglednice 19
različica

NSV
(stroški)

NSV (koristi)

NSV (razlika
med koristmi
in stroški)

3
(vetrne
elektrarne
samo
na
območjih, na
katerih
ne
pride
do
žlednega
dogodka)

investicija:

–645 milijonov evrov

prodana
električna
energija: +886
milijonov evrov

stroški
vzdrževanja
+ obratovanja

–98
milijonov
evrov
(Middeldorf in Düing,
2012)
–207 milijonov evrov
(Wiser in Bolinger, 2014)
–443
milijonov
evrov (Moné idr., 2015)
–552 milijonov evrov (IEA
Wind Task 26, 2015)
0 evrov

stroški zaradi
žleda
stroški skupaj

NSV
(razlika
med koristmi in
stroški
v
primeru
žlednega
dogodka)
od
–311
milijonov evrov
do
+143
milijonov evrov

od
–311
milijonov evrov
do
+143
milijonov evrov

od 743 milijonov evrov do
1,197 milijarde evrov
Viri podatkov za izračun: Middeldorf in Düing (2012); Wiser in Bolinger (2014); Moné in sod. (2015); IEA (2015)

Pri prvi različici, po kateri bi postavili vetrne elektrarne tudi na območja z največjimi tveganji
(najtemnejša območja na Sliki 14), so stroški glede na vse vire podatkov večji od koristi.
Različica, ki upošteva tveganja zaradi žleda tako, da uvaja tehnične izboljšave (sistem
ogrevanja lopatic rotorja), ima lahko pri upoštevanih nizkih stroških obratovanja in
vzdrževanja (Middeldorf in Düing, 2012) pozitivno neto sedanjo vrednost (247 milijonov
evrov), upoštevajoč stroške po Wiserju in Bolingerju (2014) je NSV 42 milijonov evrov,
upoštevajoč stroške po Monéju in sod. (2015) in IEA (IEA Wind Task 26, 2015) pa je NSV
vetrnih elektrarn tudi brez žlednega dogodka negativna (–403 milijone evrov oziroma –605
milijonov evrov). Različica, ki upošteva tveganja zaradi žleda tako, da vetrnic na območjih z
večjimi tveganji ni, ima ob upoštevanju različnih virov podatkov prav tako lahko pozitivno
neto sedanjo vrednost (143 milijonov evrov, Middeldorf in Düing, 2012; ali 34 milijonov
evrov, Wiser in Bolinger, 2014) ali pa negativno (–202 milijona evrov, Moné in sod., 2015;
ali –311 milijonov evrov, IEA Wind Task 26, 2015).
Skladno z odločitvijo o številu, tipu, opremi in lokaciji novih enot se izhodiščna Slika 14 o
tveganjih ustrezno dopolni, upoštevajoč rezultate ocene stroškov in koristi (NSV). Te karte bi
bile osnova za končno potrditev vlaganj s strani investitorjev, bile pa bi tudi osnova za
potrjevanje podrobnih prostorskih načrtov. V tem smislu bi moral postopek prostorskega
načrtovanja predvidevati ponovitve (iteracije) ocene tveganja zaradi IVD tudi na ravni
izdelave podrobnih prostorskih načrtov. Za to področje bi morali biti zadolženi strokovnjaki,
usposobljeni za ocenjevanje tveganja. To so lahko prostorski načrtovalci, specializirani za to
področje, del ocene stroškov in koristi pa lahko prispevajo ekonomisti.
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4.2

UPOŠTEVANJE OCENE TVEGANJA ZARADI MOČNIH PADAVIN IN EROZIJE
PRI PROSTORSKEM NAČRTOVANJU HIDROELEKTRARN

Iz jedrske industrije je poznanih nekaj primerov izgube hlajenja zaradi zamašitve čistilnih
naprav ali toplotnih izmenjevalnikov z materialom, ki ga s seboj nosijo reke: z rastlinskim
materialom (v primeru JE Cruars v Franciji decembra 2009), suspendiranim materialom (npr.
JE Embalse v Argentini novembra 2009) ali z obema (npr. JE Blayais v Franciji februarja in
marca 2009). Nuklearna elektrarna Krško je morala od leta 1983, ko je začela s komercialnim
obratovanjem, zaradi velikih količin suspendiranega in rastlinskega materiala v reki Savi
trikrat zaustaviti delovanje (leta 1983, 2003 in 2012). V teh primerih je prišlo do zamašitve
vtoka hladilne vode (Save) po nenadnem zvišanju pretoka Save zaradi obilnih padavin ali
odprtja jezu gorvodno (Working material ..., 2012; Nuklearna elektrarna ..., 2012a; Mesečno
poročilo o obratovanju elektroenergetskega sistema, 2012). Zaradi intenzivnih padavin, ki so
povzročile povečano erozijo in naplavljanje dreves ter drugih odpadkov, so se v letih 2006,
2008, 2011, 2012 in 2014 zaustavile tudi hidroelektrane Arto-Blanca, Boštanj in Vrhovo
(Mesečno poročilo o obratovanju elektroenergetskega sistema, 2006; 2008; 2011; 2012; 2014;
Podatki o prekinitvah obratovanja hidroelektrarn na spodnji Savi, 2014; Podatki o prekinitvah
obratovanja hidroelektrarn na Savi, 2015). Verjetnost pojavljanja kritičnega povečanja
vsebnosti suspendiranega in rastlinskega materiala v Savi je največja, če pride do naglega
povišanja pretoka v poznem jesenskem času, ko listje odpade z dreves (Nuklearna elektrarna
..., 2012a). V poplavah novembra 2012 je Drava na območju HE Formin predrla nasip
odvodnega kanala na dveh lokacijah in vanj odložila večje količine materiala (Korpar in sod.,
2013). Sanacija je bila zaključena junija 2013 (Bahun, 2013).
Zaradi opisanih dogodkov in napovedi o povečanju pogostosti izrednih padavinskih dogodkov
se je izkazala potreba po oceni tveganja za objekte za proizvodnjo električne energije zaradi
poplav in velike količine rečnih nanosov. Ocena tveganja vključuje tudi oceno ranljivosti
hidroelektrarn zaradi erozije, ki temelji na modelu ranljivosti porečij zaradi erozije. Koncept
modela ranljivosti tal zaradi erozije je bil povzet po modelu, razvitem na primeru Idrijce v
okviru projekta EUROCAT (Kontić in sod., 2003).
Eden od dejavnikov, ki prispevajo k vplivu voda na naravno in antropogeno okolje, je rečni
transport hribinskega materiala. Povzročajo ga rečna erozija, spiranje preperine, plazovi in
usadi ali pa človekove dejavnosti v bližini rečne struge. Zaradi erozijskih procesov in
transporta materiala prihaja do sprememb v krajini ter do škode ob poplavah na kmetijskih
zemljiščih in na infrastrukturi, zapolnjevanja akumulacijskih bazenov, sprememb v rečni
strugi in ob njej, zamuljenja rečnega dna zaradi odlaganja drobnih delcev, kar lahko vodi v
spremenjen naravni ciklus kroženja vode zaradi oteženega prehajanja v podtalnico. Rečni
nanos (v celoti odplavljen rečni material) delimo glede na velikost delcev in hitrost transporta
na lebdeče plavine v suspendirani obliki in na prodni material, ki se premika po rečnem dnu.
Najpomembnejši dejavnik, ki vpliva na količino suspendiranega materiala v reki, je njen
pretok. Ta se lahko poveča kot posledica padavin na prispevnem območju reke ali zaradi
delovanja hidroelektrarn (Ulaga, 2005; Kanduč, 2011; Working material ..., 2012; Nuklearna
elektrarna ..., 2012a). Ob povečanem pretoku v času izrednih hidroloških razmer se močno
poveča tudi vsebnost suspendiranega materiala v vodi (Ulaga, 2005; Kanduč, 2011). Količino
lebdečih plavin v suspendirani obliki je težko napovedati, saj odnos med spreminjanjem
pretoka in vsebnostjo suspendiranega materiala v času ni povsem linearen. Najvišja
koncentracija suspendiranega materiala ponavadi nastopi nekoliko pred viškom
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visokovodnega vala. Na koncentracijo suspendiranega materiala poleg pretoka vplivajo tudi
drugi dejavniki: na katerem delu vodozbirnega območja je prišlo do padavin, kakšna je
geološka sestava tal na tem teritoriju, kakšna je bila predhodna namočenost zemljišča, pretekli
erozijski dogodki in oddaljenost od erozijskih območij ter koliko časa je minilo od zadnjega
visokovodnega vala (Ulaga, 2005, Bezak in sod., 2013).
Povišane koncentracije drobnih suspendiranih delcev sovpadajo s hitrim povečanjem
pretokov po dolgem obdobju z nizkim rečnim pretokom. Analize suspendiranega sedimenta
so pokazale, da se po vodotokih približno 70 odstotkov vsega letno transportiranega materiala
premesti v nekaj dneh med izrednimi hidrološkimi dogodki (Knific Porenta, 1998; Ulaga,
2005).
Raziskave obravnavajo problem sedimentacije pri vtokih objektov, ki za svoje obratovanje
potrebujejo vodo, na različne načine: s fizičnimi modeli (Ho in sod., 2010; Mahgoub, 2013),
z računalniškimi simulacijami (Emamgholizadeh in sod., 2013; Ruether in sod., 2005; Rajar
in sod., 2012), ali kombiniranjem obeh metod (Al-Saedy in sod., 2013). Izvedene so bile tudi
številne raziskave, ki so se ukvarjale z modeliranjem v širšem merilu in analizirale produkcijo
sedimentov in njihovo odlaganje v posameznih porečjih – na primer Zorn in Komac (2009),
Kanduč (2011), Bezak in sod. (2013).
V doktorski disertaciji obravnavamo učinke rečnih nanosov na varnost in proizvodnjo
električne energije v Nuklearni elektrarni Krško in hidroelektrarnah na Savi, Dravi in Soči.
Za izvedbo ocene tveganja so kot vhodni podatek uporabljene posledice prekinitev
obratovanja elektrarn zaradi povišanih pretokov in/ali povečane količine suspendiranega
materiala v rekah. Analiza je bila testno izvedena na primeru reke Save, sledila je še obravnava
Drave in Soče.

4.2.1 Ranljivost hidroelektrarn zaradi močnih padavin

4.2.1.1

Pretok reke Save

Pretok reke Save je odvisen od padavin v njenem porečju, ki ima površino 10.748 km².
Povprečni letni pretok Save na vodomerni postaji Čatež (najbližja merilna postaja Nuklearni
elektrarni Krško) med leti 1971 in 2000 je bil 271,67 m³/s. Sava ima dežno-snežni pretočni
režim – letna maksimuma se pojavita spomladi in jeseni, medtem ko je pretok najnižji v
poletnih in zimskih mesecih (Frantar, 2008). Sava ima tipičen hudourniški značaj - ob
padavinah pretok hitro naraste (Ulaga, 2005; Kryžanovski in sod., 2006; Brilly in sod., 2008;
Kanduč, 2011; Nuklearna elektrarna ..., 2012a). Razmerje med sušnim in poplavnim pretokom
je 1:100, v ekstremnih razmerah lahko do 1:250 (Kryžanovski et al., 2006). Zaradi teh
značilnosti Save lahko po dvo- ali tridnevnem močnem deževju njen pretok pri Nuklearni
elektrarni Krško naraste do približno 3000 m³/s. Takemu pretoku ustreza gladina vode nekaj
nad 154,50 m nadmorske višine (Nuklearna elektrarna ..., 2012a).
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4.2.1.2

Suspendirani sediment v reki Savi

Hidrološki monitoring voda v Sloveniji izvaja Agencija Republike Slovenije za okolje
(ARSO). Meritve vsebnosti suspendiranega materiala so se izvajale le na izbranih lokacijah.
S temi meritvami je ARSO leta 2012 prekinil, vendar je v prihodnosti načrtovano nadaljevanje
merjenja koncentracij suspendiranega materiala v slovenskih vodotokih (Bezak in sod., 2013).
Povprečna koncentracija suspendiranega materiala v Savi na vodomerni postaji Hrastnik je
bila v času, ko so izvajali meritve (med leti 1997 in 2011), 87,6 g/m3 (Arhiv ..., 2014). Najvišja
koncentracija je bila izmerjena 19. septembra 2007; znašala je 6405 g/m3 (Mikoš, 2012c;
Arhiv ..., 2014). Takrat so velike količine suspendiranega materiala v Nuklearni elektrarni
Krško povzročile poškodbe na Taprogge filtru A v vtočnem objektu za hladilno vodo
(Nuklearna elektrarna ..., 2012a).
Celotni snovni tok suspendirane snovi v reki Savi je ocenjen na 1,3 × 1012 g/leto, kar v porečju
predstavlja 7,9 × 109 g/km2 letno. Suspendirana organska snov je sestavljena iz preperin oz.
tal (več kot 50 %) in rastlinskega materiala (Kanduč, 2011).
Naravna motnost oziroma kalnost v vodotokih je posledica različnih erozijskih pojavov v
povirnih delih rek in erozijskega delovanja rek z rušenjem brežin in poglabljanjem rečnega
dna. Kalnost v rekah je odvisna od dotoka erodiranih zemljin iz povirnih delov, stranskega
dotoka iz hudourniških pritokov in rečnega erozijskega delovanja. Za naravno kalnost kot del
erozijsko-sedimentacijskega kroga je značilna velika prostorska in časovna spremenljivost, ki
jo pogojujejo trenutne lokalne hidravlične razmere v reki. Rečno kalnost običajno ocenjujejo
s terenskimi meritvami koncentracije in zrnavosti suspendiranih sedimentov v rečni vodi.
(Mikoš, 2012a; Mikoš, 2012b). Večina suspendiranega materiala je povezana z denudacijo
pobočij oziroma s površinskim odtokom. Ti procesi so intenzivnejši v obdobjih padavin na
območjih z manj gostim površinskim pokrovom, bolj strmim terenom, na manj propustnih
tleh ter matično podlago iz klastičnih kamnin (Summerfield, 1991; Rusjan in Mikoš, 2006),
kar je značilno tudi za spodnji tok reke Save (Kanduč, 2011).
4.2.1.3

GIS modeliranje erozije tal

Začetek erozijsko sedimentacijskega cikla predstavlja premeščanje zemljin z zemeljskega
površja v rečno mrežo Erozija in sedimentacija rečnih sedimentov se prepletata skozi celotno
porečje (Rusjan in Mikoš, 2006; Mikoš, 2012a). Erozija tal in odlaganje sedimentov sta
procesa, ki ju določajo matična kamnina, podnebje, topografija in raba tal (Rusjan in Mikoš,
2006; Zorn in Komac, 2009).
Za ugotavljanje ranljivosti slovenskih hidroelektrarn na Savi, Dravi in Soči ter Nuklearne
elektrarne Krško je bil izdelan model ranljivosti tal zaradi erozije. Temelji na erozijskem
modelu, ki so ga v okviru projekta EUROCAT razvili Kontić in sod. (2003). Koncept modela,
način ocenjevanja posameznih parametrov in njihovo združevanje so predstavljeni na Sliki
22.
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Slika 22: Shematska predstavitev agregiranja atributov modela ranljivosti tal zaradi erozije
Figure 22: Aggregation of attributes in the model of vulnerability of soil to erosion

Rezultat je karta ranljivosti tal zaradi erozije v Sloveniji, prikazana na Sliki 23.
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Slika 23: Karta ranljivosti tal zaradi erozije (vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Geoportal ARSO,
2014; Kartografski podatki geodetske službe, 2013. 2. Kartografski podatki geodetske službe, 2013 (podlaga za
karto))
Figure 23: Map of vulnerability of soil to erosion (sources of cartographic data for producing the map: 1.
Geoportal ARSO, 2014; Kartografski podatki geodetske službe, 2013. 2. Kartografski podatki geodetske
službe, 2013 (base of the map))

Za izračun količin erodiranega materiala je bila uporabljena Gavrilovićeva enačba, ki se v
Sloveniji in na zahodnem Balkanu uporablja za napovedovanje erozijskih procesov in
načrtovanja kontrole erozije zadnja tri desetletja. Enačbo se uporablja za analitično določitev
erozije in povprečne letne količine nastalega sedimenta (Zorn in Komac, 2009). Celotna letna
erozija v porečju Save znaša 23,7 x 106 m3, kar pomeni 2211 m3/(km2leto).
Vendar pa je treba poudariti, da te številke predstavljajo povprečne vrednosti, izračunane z
modelom. Pri tem niso upoštevani izredni dogodki, pri katerih je količina erodiranega
materiala lahko reda velikosti celotne letne erozije (Zorn in Komac, 2009).
4.2.2 Kategorije posledic prekinitev obratovanja hidroelektrarn
Na podlagi podatkov o prekinitvah obratovanja hidroelektrarn na Savi in Nuklearne elektrarne
Krško zaradi intenzivnih padavin, ki povzročijo povišanje pretoka in/ali povišanje
koncentracij suspendiranega materiala, je bila izračunana količina neproizvedene električne
energije (Preglednica 25). Za izračun neproizvedene energije so bile uporabljene povprečne
vrednosti planirane proizvodnje za vsako hidroelektrarno za izbrani mesec (Podatki o
prekinitvah obratovanja hidroelektrarn na spodnji Savi, 2014; Podatki o prekinitvah
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obratovanja hidroelektrarn na Savi, 2015). Stroški prekinitev so bili izračunani na podlagi
povprečnih lastnih cen električne energije posameznih elektrarn (Podatki o prekinitvah
obratovanja hidroelektrarn na spodnji Savi, 2014; Kontić in sod., 2014; Podatki o prekinitvah
obratovanja hidroelektrarn na spodnji Savi, 2015). Preglednica 20 prikazuje kategorizacijo
dogodkov glede na stroške zaradi neproizvedene električne energije.
Preglednica 20: Kriteriji za kategorizacijo stroškov neproizvedene električne energije
Table 20: Criteria for categorization of costs of electric energy not produced

Kategorija
stroškov

Strošek
neproizvedene
energije zaradi
zaustavitve HE
(€)

1

< 10 tisoč

2

10 - 50 tisoč

3

50 - 100 tisoč

4

> 100 tisoč

4.2.3 Kategorije pogostosti pojavljanja prekinitev obratovanja
Lokacije obstoječih in načrtovanih elektrarn na Savi prikazuje Slika 24. Tri hidroelektrarne
na zgornji Savi (HE Moste, HE Mavčiče in HE Medvode) nimajo večjih težav z zaustavitvami
obratovanja, saj so prispevne površine v zgornjem toku reke manjše. Prekinitve obratovanja
pri štirih elektrarnah na spodnji Savi (HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca in HE Krško)
pa so bolj pogoste in bolj intenzivne. Hidroelektrarna Vrhovo je začela obratovati leta 1993,
HE Boštanj leta 2006, HE Arto-Blanca leta 2010 in HE Krško leta 2013.
Obstajajo različne baze podatkov o prekinitvah obratovanja elektrarn – podatki, ki jih beležijo
podjetja, ki upravljajo s hidroelektrarnami, ter podatki, ki jih zbira nacionalni operater
prenosnega omrežja Elektro Slovenija (ELES). Ti podatki se med seboj nekoliko razlikujejo
– ELES ne omenja vseh prekinitev, ki so jih zabeležila proizvodna podjetja. Po drugi strani
so podatki za HE Vrhovo na voljo od leta 2000, za ostale hidroelektrarne na spodnji Savi pa
od začetka njihovega obratovanja. V izračunih smo uporabili podatke upravljavcev
hidroelektrarn, saj smo domnevali, da so bolj popolni in točni. Druga težava pri izračunu
pogostosti dogodkov je bilo združevanje obdobij delovanja hidroelektrarn, saj te niso začele
obratovati hkrati. Za transparenten in konsistenten izračun pogostosti pojavljanja prekinitev
obratovanja hidroelektrarn smo uporabili podatke o dejanskih prekinitvah in podatke o
pretoku Save na treh vodomernih postajah (Šentjakob, Hrastnik in Čatež). Podatki o pretoku
so bili sistematično analizirani. Pri pregledu teh podatkov je bil poudarek na iskanju podatkov
o visokih pretokih, ki so se pojavljali pred letom 2000. Podatki z vodomernih postaj Šentjakob
in Čatež so na voljo od leta 1926 (v tem obdobju je prišlo na vodomerni postaji Šentjakob do
prekinitev merjenja med leti 1928 in 1932 ter med leti 1941 in 1945, na vodomerni postaji
Čatež pa so z meritvami prekinili v obdobju med leti 1970 in 1976), podatke o pretokih z
vodomerne postaje Hrastnik pa beležijo od leta 1993 dalje. Osnova za določitev pogostosti
visokih pretokov so bili podatki od leta 1926 dalje s postaj Šentjakob in Čatež, pretoki v
Hrastniku v obdobju 1926-1993 pa so bili ocenjeni z ekstrapolacijo. Na ta način je bilo
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obdobje opazovanja za izračun frekvenc dogodkov dolgo skoraj devetdeset let. Izračunane
frekvence, ki temeljijo na dejanskih in ekstrapoliranih dogodkih, so predstavljene v
Preglednici 21.
Preglednica 21: Prekinitve obratovanja hidroelektrarn na Savi glede na kategorijo stroškov, podatki o pretokih
na vodomernih postajah Šentjakob, Hrastnik in Čatež v času prekinitev, izračunana in ekstrapolirana frekvenca
dogodkov ter ocena vpliva podnebnih sprememb na tveganje za zaustavitve glede na napovedi prihodnjih
pretokov. Vodomerne postaje prikazuje Slika 24
Table 21: Interruptions of the hydroelectric power plants categorized by costs, data about discharges ata the
gauging stations Šentjakob, Hrastnik in Čatež during interruptions, calculated extrapolated frequency of events
and and estimates of future risk based on prediction of discharges. Gauging stations are depicted in Figure 24.

Kategorija
stroškov

1
2

Specifični podatki o dogodkih, ki so povzročili
določene stroške zaradi zaustavitev HE
Suspend.
Strošek
neproizvedene Pretok na Pretok na Pretok na material
energije
vodomer. vodomer. vodomer.
na
zaradi
postaji
postaji
postaji
vodomer.
zaustavitve
Šentjakob Hrastnik
Čatež
postaji
HE (€)
3
3
3
Hrastnik
(m /s)
(m /s)
(m /s)
3
(g/m )
< 10 tisoč
10 - 50 tisoč

250 - 500
500 - 750

300 - 600
600 - 1000

500 - 1000
1000 1500
1500 2000

Št.
dogodkov
(dejanski;
obdobje
2000 2014)

Prihodnje
Št.
tveganje
dogodkov
Ekstrapol.
(vpliv
(ekstrapol.;
frekvenca podnebnih
obdobje
sprememb)
1926 - 2000)
*

< 20

15

1374

15,4/leto

20 - 100

10

95

1,2/ leto

3,1 x 10-1/
leto
6,7 x 10-2/
1,6 x 10-1/
> 100 tisoč
> 1000
> 1400
> 2000
> 150
2
4
4
leto
leto
* Do leta 2100 je pričakovati dvakratno povečanje števila dogodkov/prekinitev delovanja HE (izračun na podlagi ugotovitev študije o
vplivu podnebnih sprememb na pretoke pri poplavah (Kavčič in sod., 2013))
3

50 - 100 tisoč

750 - 1000

1000 1400

100 - 150

4

24

Frekvence so bile nato kategorizirane, kot prikazuje Preglednica 22. Podobno kot za
kategorizacijo žlednih dogodkov so bili kriteriji za razvrščanje v kategorije posledic in
pogostosti pojavljanja tudi v primeru zaustavitev hidroelektrarn pridobljeni na delavnici s
predstavniki slovenskih elektroenergetskih podjetij.
Preglednica 22: Kategorizacija frekvenc prekinitev delovanja hidroelektrarn
Table 22: Criteria for categorization of frequencies of interruption of hydroelectric power plants
Kategorija
frekvence
prekinitev
delovanja
HE
1
2
3
4

Frekvenca

< 0,1/leto
0,1 – 0,5/leto
0,5 – 2/leto
> 2/leto

4.2.4 Ocena tveganja
Tveganje je bilo ocenjeno na podlagi dejanskih prekinitev obratovanja hidroelektrarn in
pogostosti pojavljanja pretokov Save in koncentracij suspendiranega materiala v njej,
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podobnih tistim v času prekinitev delovanja hidroelektrarn. Rezultati so predstavljeni v
Preglednici 21; gre za agregirane vrednosti za vse obravnavane hidroelektrarne na Savi.
Značilnosti padavin v Sloveniji se spreminjajo; jesenski maksimumi se povečujejo, medtem
ko se količina padavin v ostalih letnih časih zmanjšuje (Dolinar in sod., 2008). Te spremembe
vplivajo tudi na spremembe pretokov. Analiza časovnih serij podatkov o pretokih slovenskih
rek je pokazala, da se pomladni maksimalni pretoki zmanjšujejo, jesenski pa povečujejo.
Pričakuje se, da se bodo povprečni letni pretoki in minimalni pretoki zmanjšali, medtem ko
se bodo maksimalni pretoki povišali (Kobold, 2007). Na podlagi napovedi o padavinah v treh
različnih obdobjih 21. stoletja (2011 – 2040, 2041 – 2070 in 2071 – 2100) so bile izdelane
modelske simulacije maksimalnih 20-letnih in 100-letnih pretokov Save na vodomernih
postajah Šentjakob in Čatež (Kavčič in sod., 2013).
Kavčič in sod. (2013) ugotavljajo, da se bodo pretoki pri 20-letni in 100-letni povratni dobi v
večini obdobij povišali, medtem ko bo pogostost visokovodnih konic večja.
Na vodomerni postaji Šentjakob na srednji Savi bodo vrednosti pretokov v primerjavi z
vrednostmi iz leta 2010 pri 20-letni povratni dobi do leta 2040 narasle za 9,6 %, pri 100-letnih
vodah pa za 14,8 %. Do leta 2100 se bodo 20-letni pretoki povišali za 12,2 % (192,6 m3/s),
pretoki s 100-letno povratno dobo pa bodo v tem obdobju višji za 12,8 %, kar znaša 251,7
m3/s. Pretok, ki danes predstavlja 100-letne vode, bo leta 2070 pretok s 50-letno povratno
dobo, leta 2100 pa pretok s 40-letno povratno dobo. Podobno se bo povratna doba trenutno
1000-letnega dogodka leta 2070 zmanjšala na 200 let, ob koncu 21. stoletja pa bo znašala le
še 125 let (Kavčič in sod., 2013).
Na vodomerni postaji Čatež bodo 20-letni pretoki v primerjavi z letom 2010 do leta 2040
narasli za 10 %, do leta 2070 za 20 % in do leta 2100 za 25 % (764 m3/s). Pretoki s 100-letno
povratno dobo se bodo povečali za 14 % do leta 2040, za 26 % do leta 2070 in za 33 % (1353
m3/s) do leta 2100. V primeru maksimalnega dogodka bi bil vodostaj kar za 225 cm višji kot
pri maksimalnem dogodku v letu 2010 (Kavčič in sod., 2013).
Dejanske in pričakovane vrednosti pretokov pri 20-letnih in 100-letnih vodah na vodomerni
postaji Šentjakob in Čatež, kot so jih izračunali Kavčič in sod. (2013), prikazuje Preglednica
23.
Preglednica 23: Pretoki na vodomernih postajah Šentjakob in Čatež glede na simulacije padavin v 21. stoletju
(Kavčič in sod., 2013)
Obdobje
Povratna
doba
Pretok na
vodomerni
postaji
Šentjakob
(m3/s)
Pretok na
vodomerni
postaji
Čatež
(m3/s)

do
2010

2011 –
2040

2041 –
2070

2071 –
2100

do 2010

2011 –
2040

2041 –
2070

2071 –
2100

20 let

20 let

20 let

20 let

100 let

100 let

100 let

100 let

1379,9

1526,8

1506,1

1572,5

1711,6

2008,2

1876,7

1963,3

2308

2551

2859

3072

2780

3269

3770

4133
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Ker se pričakuje povečanje frekvence in intenzitete visokih pretokov, se bo predvidoma
povečala tudi verjetnost pojavljanja prekinitev obratovanja elektrarn na Savi. Za napoved
prihodnjih stroškov zaradi prekinitev obratovanja elektrarn kot posledice visokih voda in
povišanih koncentracij suspendiranega materiala v Savi smo uporabili simulacije, ki so jih
izdelali Kavčič in sod. (2013), da bi ugotovili, kdaj bodo pretoki presegli vrednosti, pri katerih
se pričakuje zaustavitve delovanja elektrarn. Od leta 2040 dalje bo tveganje za prekinitve
delovanja hidroelektrarn zaradi poplav in/ali visokih koncentracij suspendiranega materiala v
vodi, pri katerih bi bil strošek več kot 100 tisoč evrov, okrog 1,6 x 10-1 na leto.

4.2.5 Kategorije tveganja
Razredi frekvenc pojavljanja dogodkov in razredi posledic (škode/stroškov zaradi
neproizvedene električne energije) so bili združeni, da bi dobili kategorije tveganja. Način
združevanja je prikazan v Preglednici 24.
Preglednica 24: Združevanje kategorij posledic zaustavitev hidroelektrarn in frekvence pojavljanja
Table 24: Combination of categories of consequences and frequency for interruptions of hydroelectric power
plants on the Sava river

Kategorija
posledic
zaustavitev
HE

1
2
3
4

Kategorija frekvence zaustavitev HE
1
2
3
4
1
1
2
3
1
2
3
3
2
3
3
4
3
4
4
4

Značilnosti prekinitve obratovanja (trajanje, neproizvedena energija, strošek), hidrološke
značilnosti Save v času prekinitve (pretoki na treh vodomernih postajah, kategorija frekvence
in posledic ter kategorija tveganja so za vsak dogodek predstavljeni v Preglednici 25. Dogodki
so razvrščeni po višini stroškov prekinitve. Analiza je temeljila na podatkih podjetij Elektro
Slovenija (Mesečno poročilo … 2006; Mesečno poročilo …, 2008; Mesečno poročilo …,
2011; Mesečno poročilo …, 2012; Mesečno poročilo …, 2014), Nuklearna elektrarna ...
(2012a, 2012b), Hidroelektrarne na spodnji Savi (Podatki …, 2014) in Savske elektrarne
Ljubljana (Podatki …, 2015) ter Agencije Republike Slovenije za okolje (Arhiv ..., 2014).
Večina prekinitev obratovanja elektrarn na Savi se je uvrstila v kategorijo tveganja 3.
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Preglednica 25: Pretekle prekinitve obratovanja hidroelektrarn na Savi in Nuklearne elektrarne Krško s pregledom
ključnih dejavnikov, ki so k temu prispevali.

Datum

Elektrarna

Trajanje
prekinitve
(skupno) (h)

Neproizvedena
električna
energija (MWh)

Strošek
neproizvedene
energije (€)
(zaokroženo)

Pretok na
vodomerni
postaji
Šentjakob

Pretok na
vodomerni
postaji Hrastnik

Pretok na
vodomerni
postaji Čatež

3

3

3

(m /s)

(m /s)

(m /s)

Kategorija
posledic

Kategorija
frekvence

Kategorija
tveganja

28. oktober 2012

NE Krško*

47

32.979

1,1 milijon

759

1.244

2.072

4

2

4

27. november 2003

NE Krško*

42

28.595

970 tisoč

491

71

760

4

2

4

7. november 2014

HEVrhovo, HEBoštanj, HE Arto-Blanca, HEKrško

189

3.378

116 tisoč

1.172

1499

2.000

4

1

3

17.-19. september 2010

HEVrhovo, HE Arto-Blanca, HE Boštanj

157

1.937

68 tisoč

1.022

1.960

2.095

3

1

2

5. november 2012

HE Vrhovo, HE Boštanj, HE Arto-Blanca

107

1.831

65 tisoč

999

1.436

1.406

3

2

3

12. oktober 1983

NE Krško*

3

1.896

64 tisoč

88

Ni podatka

149

3

1

2

30. marec 2013

HE Krško

79

1.441

46 tisoč

210

520

933

2

2

2

8.-9. december 2010

HE Vrhovo; HE Arto-Blanca; HE Boštanj

75

1.113

39 tisoč

640

1.086

1.842

2

2

2

8. marec 2013

HE Krško

59

1.070

34 tisoč

220

456

793

2

2

2

27. oktober 2012

HEVrhovo

40

600

24 tisoč

436

498

710

2

3

3

25.- 27. december 2009

HE Vrhovo

46

598

24 tisoč

1.172

1.526

2.180

2

3

3

16. december 2012

HE Krško

28

579

19 tisoč

293

563

898

2

3

3

13. september 2014

HE Vrhovo, HE Boštanj

38

433

16 tisoč

432

634

1.721

2

3

3

22 november 2010

HE Vrhovo

23

405

16 tisoč

463

625

937

2

3

3

18.-19. september 2007

HE Boštanj, HE Vrhovo

37

417

15 tisoč

709

1.170

1.829

2

3

3

23.-24. december 2009

HE Vrhovo

19

247

10 tisoč

658

1.036

1.415

2

3

3

17. februar 2014

HE Vrhovo

21

246

10 tisoč

570

650

970

2

3

3

22. oktober 2014

HE Vrhovo

16

233

9 tisoč

553

440

400

1

3

2

8. november 2010

HE Vrhovo

12

207

8 tisoč

436

637

490

1

3

2

16. oktober 2012

HE Vrhovo

12

180

7 tisoč

439

545

1.088

1

4

3

3. december 2012

HPP Krško

8

171

5 tisoč

140

321

558

1

4

3

30. marec 2009

HE Boštanj

12

159

5 tisoč

772

1.020

1.331

1

4

3

24. december 2010

HE Vrhovo

9

117

5 tisoč

713

1.027

957

1

4

3

31. maj 2006

HE Vrhovo

6

90

4 tisoč

195

558

1.294

1

4

3

6. december 2005

HE Vrhovo

6

78

3 tisoč

315

683

1.501

1

4

3

7. november 2000

HE Vrhovo

3

54

2 tisoč

997

1.293

1.595

1

4

3

11. februar 2014

HE Vrhovo

4

48

2 tisoč

550

605

1.500

1

4

3

19. september 2009

HE Arto-Blanca

2

30

1 tisoč

106

135

176

1

4

3

11. december 2006

HE Boštanj

0.5

6.

200

190

355

481

1

4

3

30. december 2012

HE Arto-Blanca

0.3

5

170

88

208

391

1

4

3

11. december 2008

HE Boštanj

0.2

2

64

373

579

703

1

4

3

20. januar 2014

HE Boštanj

0.1

0.7

21

550

700

1.200

1

4

3

6. december 2008

HE Boštanj

0.04

0.5

17

427

813

1.232

1

4

3

17. maj 2011

HE Arto-Blanca

0.02

0.4

12

63

122

98

1

4

3

nd

Viri podatkov o trajanju prekinitev in o pretokih: Elektro Slovenija (Mesečno poročilo…, 2006; 2008; 2011; 2012:
2014), Nuklearna elektrarna ... (2012a, 2012b), Hidroelektrarne na spodnji Savi (Podatki …, 2014) (interni podatki),
ARSO (Arhiv ..., 2014) in Savske elektrarne Ljubljana (Podatki …, 2015) (interni podatki).

101
Matko M. Obravnava tveganj, povezanih z izred. vremen. dogodki, pri načrtovanju elektroenergetske infrastrukture.
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univ. v Ljubljani, Biotehniška fakulteta, 2018

* Dogodki, povezani z Nuklearno elektrarno Krško so bili povod za rekonstrukcijo vtočnega
objekta za hladilno vodo. NEK je proti poplavam trenutno zaščitena s tehničnimi ukrepi na
lokaciji (vse odprtine stavb na lokaciji NEK so dvignjene nad nivo 10.000-letnih poplav oz.
pretok 4272 m3/s) in izven nje. Ukrepi proti poplavam izven območja objekta zajemajo
zaščitne nasipe ob Savi in ob njenih pritokih gorvodno in dolvodno od NEK, zato se visoke
vode razlijejo preko desnega brega Save na Krško – Brežiško polje (News ..., 2010).
Maksimalna verjetna poplava (angl. probable maximum flood (PMF)) je bila izračunana na
novo z uporabo hibridnega hidravličnega modela, rezultat pa je 6,500 m3/s do 7,081 m3/s
(Nuklearna elektrarna ..., 2012b; Slovenian national report ..., 2011). V takih primerih bi
Nuklearna elektrarna Krško postala otok (Slovenian national report ..., 2011). Stresni testi
po dogodkih v Fukushimi 2011 so vključevali tudi načrt ukrepov za nadgradnjo poplavne
varnosti NEK, ki so zajemali povišanje nasipov ob Savi in Potočnici. Zaradi izvedbe teh
ukrepov Nuklearna elektrarna Krško tudi v primeru največjih možnih poplav ne bo ostala
odrezana od sosednjih zemljišč (Slovenian national report ..., 2011). Ti ukrepi so bili
izvedeni leta 2012.
Na enak način smo analizirali tudi prekinitve obratovanja hidroelektrarn na Dravi in na Soči.
Podatke o zaustavitvah delovanja smo pridobili od podjetij, ki upravljata s hidroelektrarnami
(Dravske elektrarne Maribor (Podatki o prekinitvah obratovanja hidroelektrarn na Dravi,
2015); Soške elektrarne Nova Gorica (Podatki o prekinitvah obratovanja hidroelektrarn na
Soči, 2015)). Glede na ugotovitve analiz preteklih prekinitev obratovanja hidroelektrarn, so
bile škode zaradi prekinitev obratovanja hidroelektrarn na reki Soči manjše in manj pogoste
(kategorija tveganja 2) kot škode zaradi prekinitev obratovanja hidroelektrarn na Savi in
Dravi (kategorija tveganja 3).
Kategorijo tveganja za vsako od obravnavanih porečij smo prekrili z erozijskim modelom.
Rezultat je karta, ki jo prikazuje Slika 24. Kot je razvidno iz karte, je z vidika tveganja za
prekinitve obratovanja elektrarn zaradi visokih voda in/ali visoke koncentracije
suspendiranega materiala za umeščanje novih hidroelektrarn bolj ustrezen zahodni del
Slovenije (porečje Soče). Problem erozije se prenaša dolvodno, kar bi bilo treba upoštevati
pri podrobnejših analizah ustreznosti lokacij za hidroelektrarne.
Ocenjevanje tveganja za zaustavitve hidroelektrarn na Muri, kjer je načrtovana veriga
elektrarn, zaradi pomanjkanja podatkov ni bilo izvedeno. Za ta namen bi bilo smiselno
pridobiti podatke o zaustavitvah HE na Muri v Avstriji.
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Slika 24: Kategorije tveganja za porečje Save, Drave in Soče v kombinaciji z rezultati erozijskega modela
(vir kartografskih podatkov za izdelavo karte: 1. Geoportal ARSO, 2014; Kartografski podatki ..., 2013. 2.
Kartografski podatki ..., 2013 (podlaga za karto))
Figure 24: Risk categories for the Sava, Drava and Soča river watershed combined with the results from the
erosion model (sources of cartographic data for producing the map: 1. Geoportal ARSO, 2014; Kartografski
podatki ..., 2013. 2. Kartografski podatki ..., 2013 (base of the map))
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5

MOŽNOSTI IN PREDLOGI ZA VKLJUČITEV OCENE TVEGANJA

V

VELJAVNI POSTOPEK PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA
Oceno tveganja je mogoče vključiti v postopek prostorskega načrtovanja v zgodnjih fazah
priprave plana in je manj podrobna (gre za oceno ogroženosti ali oceno ranljivosti sistema),
v poznejših fazah – pred sprejetjem prostorskega načrta – pa se uporabi podrobnejšo oceno
tveganja. Prikazani postopek uporablja instrumente, ki so jih prostorski načrtovalci vajeni,
dodaja pa še komponento verjetnosti.
Pri načrtovanju prostorskega razvoja na strateški ravni kot eno od strokovnih podlag
(opis stanja v prostoru) uporabljamo oceno ogroženosti (oceno posledic oz. potencialne
škode na elementih v okolju zaradi izrednega dogodka, ki ne specificira verjetnosti
pojavljanja obravnavanih posledic). Na podlagi tega lahko na obstoječih objektih izvajamo
tehnične ukrepe za zmanjševanje ali preprečevanje škode ter predvidimo, kje bo treba izvesti
podrobnejše analize (oceno tveganja) pri podrobnejšem načrtovanju nove infrastrukture ali
prostorskega razvoja v okolici.
Ko je predviden nadaljnji prostorski razvoj (nov izvedbeni prostorski načrt) tam, kjer je
ogroženost obstoječih objektov večja, se na podrobnejši ravni načrtovanja kot eno od
strokovnih podlag izdela in uporabi oceno tveganja.
Shematski prikaz vključevanja ocen ogroženosti in ocen tveganja v prostorsko načrtovanje
podaja Slika 25.

Slika 25: Predlog vključitve ocene tveganja v postopke prostorskega načrtovanja
Figure 25: Proposal of integration of risk assessment into spatial planning processes
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Če se z oceno tveganja ugotovi, da se izredni dogodki na določeni lokaciji pojavljajo zelo
pogosto, je načrtovano infrastrukturo bolj smiselno umestiti drugam, če pa se dogodki, ki
povzročajo velike škode, pojavljajo redko, je škode mogoče preprečiti s tehničnimi ukrepi.
Pri načrtovanju prostorskega razvoja na strateški ravni (SPRS, RPN, strateški del OPN) se
kot strokovno podlago uporablja oceno ogroženosti. Oceno ogroženosti se uporablja tudi kot
spodbudo (lahko tudi zahtevo, izhajajočo iz potreb prostorskega načrtovanja) za tehnične
prilagoditve in izboljšave obstoječe infrastrukture v smislu optimizacije in koncepta ALARP
(angl. as low as reasonably practicable – tako nizko, kot je praktično izvedljivo in smiselno).
To velja tako za ogroženost zaradi izrednih dogodkov v industriji kot zaradi izrednih
vremenskih dogodkov.
Za obstoječo elektroenergetsko infrastrukturo (predvsem hidroelektrarne in prenosni
oziroma distribucijski sistem), ki lahko utrpi škodo zaradi izrednih vremenskih dogodkov,
se izdela ocena ogroženosti. Je del prikaza stanja v prostoru in obsega tudi analizo ranljivosti
infrastrukture (pregled ranljivosti elektroenergetske infrastrukture zaradi posameznih
izrednih dogodkov).
Praktičen primer uporabe ocene ogroženosti pri optimizaciji - izvedbi dodatnih ukrepov za
preprečevanje škod - je že izvedena tehnična prilagoditev vtoka hladilne vode v Nuklearno
elektrarno Krško v letih 1994 in 2007. Zaradi zamašitev vtoka z materialom iz Save v
preteklosti so vtočni objekt za hladilno vodo zasukali za 90 stopinj, da voda ne doteka na
vtočno odprtino (vses) frontalno, temveč od strani. V prilagoditve vtočnega sistema so
skupno vložili 2,738 milijona evrov (Božidar Krajnc, osebni vir, maj 2017). Od izvedbe
prilagoditev so v NEK zabeležili sedem dogodkov, ko je prišlo do naglega povišanja pretoka
Save in povečanih količin nečistoč, vendar je elektrarna nemoteno delovala dalje, dvakrat
pa se je preventivno ustavila (leta 2003 samodejno, leta 2012 pa so jo zaustavili ročno)
(Nuklearna elektrarna ... (2012a, 2012b).
Za obstoječe nevarne industrijske dejavnosti (Seveso obrati) se pripravi ocena ogroženosti
kot dopolnitev varnostnega poročila ali zasnove zmanjšanja tveganja za okolje z namenom
uporabe rezultatov pri prostorskem načrtovanju (korak 1 na Sliki 26). Ocena je sestavina
prikaza stanja v prostoru.
Pri načrtovanju nove rabe v prostoru blizu nevarnih industrijskih dejavnosti ali pri
načrtovanju sprememb na nevarnih postrojenjih se strokovne podlage za prostorsko
načrtovanje dopolni s podrobnejšo analizo tveganja, ki upošteva načrtovane spremembe
(koraka 2 in 3 na Sliki 26). Ta ocena tveganja, ki služi optimiziranju stare in nove prostorske
rabe, je nadgradnja ocene ogroženosti, ki je bila doslej uporabljana kot sestavina prikaza
stanja v prostoru. Po izvedbi načrtovanih sprememb se ustrezno obnovi prikaz stanja v
prostoru (z obnovljeno oceno ogroženosti, ki je zopet informacija in vodilo pri prihodnjem
načrtovanju; korak 4 na Sliki 26). Gre za prizadevanje, da je v prikazu stanja prostora vedno
podano aktualno stanje z vidika ogroženosti.
Ocena tveganja zaradi izrednih vremenskih dogodkov se izdela v ustrezni fazi podrobnejšega
načrtovanja elektroenergetske infrastrukture. Glede na razpoložljivost podatkov o novi
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infrastrukturi se ocena ranljivosti dopolni do ocene ogroženosti, ko pa so znani tehnični
podatki o načrtovani infrastrukturi, se izdela še oceno tveganja. Ocena tveganja je vezana na
specifičnosti območja, kjer bo infrastruktura postavljena. Načrtovane daljnovode se
obravnava po odsekih, pri načrtovanju hidroelektrarn pa se upošteva tudi pomikanje vodnega
vala dolvodno in s tem povečanje obremenitev na infrastrukturo dolvodno – pozornost pri
prostorskem načrtovanju ter varovanju objektov v spodnjem toku! Pri novejših
elektroenergetskih objektih je bila to že sestavina načrtovanja, v prihodnje bi se eksplicitno
upoštevalo pogostejše pojavljanje izrednih vremenskih dogodkov (močnih padavin in
poplav). Primera hidroelektrarn, ko je bilo hkrati z načrtovanjem in izvedbo hidroelektrarn
poskrbljeno tudi za poplavno varnost, sta HE Krško in HE Brežice. Tudi pri obnovah
obstoječih hidroelektrarn, ki so predvidene zaradi zastarelosti objektov/komponent in ne
zaradi prostorskega načrtovanja, se pripravijo ustrezne ocene tveganja zaradi IVD.
Ko se pojavijo potrebe po razvoju v prostoru v okolici Seveso obratov (na območjih večje
ogroženosti) se oceni, ali je treba v teh obratih izvesti ukrepe za dodatno zmanjšanje
tveganja, s čimer se prispeva k optimizaciji priprave prostorskega načrta. V ta namen se
izvede pregled stanja (audit) – preverjanje ali je preprečevanje izrednih dogodkov v obratu
v skladu z načeloma BAT (angl. best available techniques – najboljša razpoložljiva tehnika)
in ALARP (angl. as low as reasonably practicable – tako nizko, kot je praktično izvedljivo
in smiselno) – in na tej podlagi opredeli nabor možnih dodatnih ukrepov. V okviru
nadaljnjega podrobnega načrtovanja se išče in izbere najboljše.
Koraki in udeleženci v postopku vključevanja rezultatov ocen tveganja v prostorsko
načrtovanje so prikazani na Sliki 26.
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Slika 26: Glavni koraki postopka vključevanja ocen tveganja v prostorsko načrtovanje in udeleženci v
posameznih korakih
Figure 26: Main steps of the process of integration of risk assessment into spatial planning and participants in
individual steps

Glede na izredne vremenske dogodke, ki se pojavljajo v Sloveniji, bi bilo smiselno izdelati
ocene ogroženosti oziroma ocene tveganja zaradi toče, žleda, težkega snega, močnega vetra,
suše, dolgotrajne visoke temperature in intenzivnega dežja, ki lahko povzroči poplave,
zemeljske plazove in rečno erozijo. Obravnavati bi bilo treba tudi kombinacije teh izrednih
vremenskih dogodkov (kombinacija žleda, snega in močnega vetra ter kombinacija
dolgotrajne suše in visokih temperatur, ki sta pomemben dejavnik pri drugih izrednih
dogodkih – požarih).
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6

RAZPRAVA IN SKLEPI

V doktorskem delu smo želeli oblikovati, testirati in predstaviti metodo, ki bo povezala
oceno tveganja s pristopi iz prostorskega načrtovanja. Izkazalo se je, da je prikazani pristop
pregleden, uporaben pa je tako v prostorskem načrtovanju kot pri odločanju glede ukrepov
za povečanje mehanske odpornosti, med katere spadajo tudi odločitve o vzdrževanju in
posodabljanju elektroenergetske infrastrukture. Prikazani primer predstavlja le en del ocene
tveganja. Popolna ocena tveganja vključuje še druge vidike (zdravje, itd.).
6.1

PRISPEVEK DOKTORSKE DISERTACIJE K ZNANOSTI

Prispevek k znanosti obsega:


Dopolnitev in specifikacijo splošne funkcije ocenjevanja tveganja: tveganje = f
(verjetnost, posledice)). V doktoratu to funkcijo dopolnimo in specificiramo tako, da
je uporabna v postopkih prostorskega načrtovanja. To opravimo tako, da namesto
standardne analitične funkcije (kot jih uporabljajo na nekaterih področjih),
uporabimo matriko z dogovorjenim številom kategorij (dogovor je bil dosežen po
predhodni analizi med izvajalci in uporabniki ocen tveganja, to je upravljavci
elektroenergetske infrastrukture in prostorskimi načrtovalci). V danem primeru gre
za dogovorjene kategorije 1 do 4, dobljene iz vrednosti pogostosti pojavljanja
izrednih dogodkov in intenzitet škod zaradi njih, ob upoštevanju asimetričnosti
kombiniranja. Takšna izpopolnitev in prireditev vpelje pregledno, empirično
utemeljeno in ponovljivo upoštevanje razširjene analize ranljivosti okolja in
odpornosti elektroenergetske infrastrukture v formalizirano oceno tveganja.



Razširitev analize ranljivosti okolja, ki je ključen element pri pripravi prostorskih
načrtov, po novem vključuje obravnavo možnih izrednih dogodkov in njihovih
posledic. Doktorat je prikazal razumljiv, pregleden, z raziskavo preizkušen in
ponovljiv, z dokazi podprt način te razširitve, ki vsebinsko pomeni prehod z
dosedanje abstraktne obravnave nevarnosti izrednih dogodkov pri prostorskem
načrtovanju na konkretno ocenjevanje tveganja. Konkretizacija je
prostorska/lokacijska in tehnična, saj se za konkreten izredni dogodek upošteva
njegovo mesto pojavljanja, upoštevajoč relevantne naravne in grajene danosti
lokacije ter različne možne posledice na elektroenergetski infrastrukturi, ki se
tam nahaja, upoštevajoč njene specifične lastnosti. Ker ocenjevanje tveganja
sloni na empiričnih, kvantitativnih podatkih, je prikazovanje ranljivosti okolja
in elektroenergetske infrastrukture odslej mogoče podati kvantitativno, polkvantitativno in kvalitativno. To je za prostorske načrtovalce pomembno, ker
lahko te informacije učinkovito povezujejo z ostalimi (poleg naravoslovnotehničnih in inženirskih so relevantni tudi družbeni podatki oziroma interesi,
pri čemer so slednji praviloma poudarjeni in prikazani kvalitativno). Za
družbeno relevantne elemente analize ranljivosti so bili opravljeni preizkusi
verodostojnosti, kalibracije in občutljivosti, s čimer je bil potrjen pristop
določanja razredov ravni tveganja za potrebe prostorskega načrtovanja.
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6.2



Integralno gledano je operativni rezultat doktorskega dela sistematično urejen
postopek v štirih korakih, zasnovan na raziskavi in kvantitativni opredelitvi vsakega
od njih, česar doslej ni bilo. Ti koraki so: (1) določitev prostorskega obsega in
intenzitete izrednega vremenskega dogodka na podlagi podatkov o pojavljanju IVD
v preteklosti, (2) analiza ranljivosti energetske infrastrukture oziroma območja, kjer
se infrastruktura nahaja, na določen tip izrednega vremenskega dogodka, (3)
določitev verjetnosti/frekvence pojavljanja IVD na določenem območju, kjer se
nahaja energetska infrastruktura ali bo tja umeščena v prihodnosti, (4) združitev prej
navedenih korakov z namenom določitve fizičnih in drugih (ekonomskih,
zdravstvenih) posledic ter določitve kategorije tveganja za določeno območje.



Postopek in način prenosa rezultatov ocene tveganja v prostorsko načrtovanje sta
novost v svetovnem merilu.

UGOTOVITVE NA PODLAGI TESTIRANJA METODE

6.2.1 Primerjava rezultatov ocene tveganja zaradi žleda z drugimi raziskavami
Rezultat ocene tveganja zaradi žleda – karta tveganja za slovensko elektroenergetsko
infrastrukturo zaradi žleda – je pokazal, katerim območjem se je pri iskanju lokacij za novo
elektroenergetsko infrastrukturo smiselno izogibati, če želimo preprečiti večje škode, in kje
je za obstoječo infrastrukturo smiselno izvesti ukrepe za preprečevanje ali zmanjšanje škode.
V preteklih letih so bile posodobljene ali na novo izdelane karte tveganja zaradi žleda v
drugih državah (Dalle in Admirat, 2011; Bonelli in sod., 2011; Grünevald in sod, 2012;
Lamraoui in sod., 2013; Nygaard in sod., 2014), za Slovenijo pa je bila izdelana karta
območij glede na stopnjo ogroženosti zaradi žleda (Študija možnosti preprečevanja žledenja
z obratovalnimi ukrepi, 2015). Te karte temeljijo na meteoroloških modelih in/ali na
podatkih meteoroloških postaj in ne na podatkih o škodi, ki jo je povzročil žled. Neposredna
primerjava karte tveganja za slovensko elektroenergetsko infrastrukturo zaradi žleda s karto
območij glede na stopnjo ogroženosti zaradi žleda (Študija možnosti preprečevanja žledenja
z obratovalnimi ukrepi, 2015) zato ni mogoča, kljub temu pa lahko ugotovimo, da se
območja največjega tveganja ujemajo z območji največje ogroženosti zaradi žleda.
Nygaard in sod. (2014) predlagajo uporabo kart pri oblikovanju novih inženirskih
standardov, Dalle in Admirat (2011) ter Bonelli in sod. (2011) pa pri inženirskem
projektiranju daljnovodov, ki so na določenih območjih že predvideni, in pri oblikovanju
tehničnih ukrepov za preprečevanje nabiranja žleda ali njegovega odstranjevanja, ne
omenjajo pa iskanja lokacij za novo infrastrukturo na podlagi svojih ocen tveganj. Dalle in
Admirat (2011) omenjata uporabo karte tveganja tudi pri organizaciji nujnih popravil v
primeru pojava dogodkov. Lamraoui in sod. (2013) trdijo, da lahko karta tveganja služi kot
podpora pri odločanju o izvedbi določenih projektov, vendar se z uporabo ocen tveganja v
odločevalskih postopkih ne ukvarjajo natančneje. Grünevald in sod. (2012) predlagajo
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uporabo karte tveganja zaradi žleda pri načrtovanju vetrnih elektrarn v kombinaciji s kartami
vetrnega potenciala, vendar zamisli ne razvijejo podrobneje.
6.2.2 Primerjava rezultatov ocene tveganja zaradi povišanih pretokov in erozije z
drugimi raziskavami
Tudi karta tveganja za hidroelektrarne zaradi močnih padavin in s tem povezanih povišanih
pretokov ter povečanih količin suspendiranega materiala v vodi nakazuje, v katerih porečjih
je bolj smiselno izkoriščati hidroenergetski potencial z gradnjo novih hidroelektrarn in kje
izvesti preventivne tehnične ukrepe na obstoječih objektih. Za podrobnejše načrtovanje
lokacij za hidroelektrarne je treba upoštevati tudi, da se problem erozije prenaša dolvodno.
Ocene tveganja zaradi visokih voda na ravni porečij so bile izdelane v več državah, na primer
v Španiji (Camarasa-Belmonte in Soriano-García, 2012; Foudi in sod., 2015), na Filipinih
(Prawiranegara, 2014) in v Belgiji (Canters in sod., 2014). Vse naštete študije zaključujejo,
da so njihovi rezultati uporabni pri načrtovanju rabe prostora, vendar pa ne prikažejo, kako
naj prostorski načrti upoštevajo karte tveganj.
Ker se omenjene raziskave ukvarjajo predvsem s tehnološko optimizacijo in ne z iskanjem
lokacij za novo elektroenergetsko infrastrukturo na podlagi ocen tveganj, v nadaljevanju
primerjava naših rezultatov z drugimi ni mogoča, zato se bomo osredotočili na prednosti in
slabosti metode, s katerimi smo se soočili pri testnem primeru.
6.2.3 Prednosti in slabosti predstavljene metode

6.2.3.1 Dostopnost podatkov
Ena od težav, ki so se pokazale pri testiranju metode, je dostopnost podatkov. Beleženje
podatkov o IVD in škodah, ki jih povzročajo, ni standardizirano. Podatki podjetij za prenos
in distribucijo so zelo heterogeni (lahko beležijo število odjemalcev brez energije, trajanje
prekinitev dobave, količino nedobavljene energije, fizično ali finančno škodo), zato jih je
treba pred izvedbo ocene tveganja prilagoditi, da so primerljivi. V prikazanem primeru
ocenjevanja tveganja zaradi žleda so bili v ustreznem obsegu dostopni samo podatki za
direktno (fizično) škodo, zato rezultati kažejo kategorije tveganja za prenosno podjetje in
distribucijska podjetja. Če bi bili na voljo tudi podatki o nedobavljeni energiji, bi bilo
mogoče ob finančni škodi za prenos in distribucijo omrežja izračunati tudi finančno škodo
za odjemalce in posredno gospodarsko škodo.
Beleženje podatkov o škodah bi bilo smiselno poenotiti. Tudi po dolžini časovne vrste se
razlikujejo od podjetja do podjetja; težko dostopni so predvsem podatki iz časa pred
elektronskimi arhivi. To lahko prispeva k manjši natančnosti ocene tveganja, predvsem če
se manjkajoči podatki o določenem IVD nanašajo na podjetje, ki deluje na območju, na
katerem se ta IVD pojavlja pogosto in povzroča večje škode.
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Poleg tega lahko tudi škode v okolju (na primer podiranje dreves zaradi žleda) povzročijo še
dodatne škode na infrastrukturi. To smo v oceno tveganja zajeli z upoštevanjem škod v
gozdovih.
Tudi dostopni podatki o stroških za vetrne elektrarne so zelo heterogeni in lahko odločilno
vplivajo na to, kakšna je neto sedanja vrednost predlaganega projekta, kot je prikazano v
Preglednici 19. Obravnavani viri med stroške obratovanja in vzdrževanja namreč zajemajo
različne stroške (nekateri na primer predvidevajo najem zemljišč, drugi pa domnevajo, da
bo zemljišče kupljeno in bo njegova cena del investicije). Prihaja tudi do razlik med podatki
iz različnih držav, ki so bile obravnavane v navedenih študijah. Pred dejanskim odločanjem
za umestitev objekta v prostor bi bilo zato treba v Sloveniji sprožiti diskusijo, kateri podatki
naj se uporabijo v analizi stroškov in koristi. Dodatne negotovosti se nanašajo na prihodnje
spodbude s strani države za uporabo obnovljivih virov energije, zato je bila pri izračunih
koristi zaradi prodane električne energije upoštevana tržna cena elektrike v Sloveniji in ne
subvencionirana, ki je lahko tudi dvakrat višja. Naša ugotovitev, da v primeru žlednega
dogodka stroški prerastejo koristi, je konsistentna s primerom iz prakse, v katerem so raje
ustavili obratovanje poškodovanih vetrnih elektrarn, kot da bi jih obnovili (Micek, 2014).
Ena od pomembnih ugotovitev raziskave je, da je pri vetrnih elektrarnah v Sloveniji smiselno
uporabljati sistem za preprečevanje nastajanja oziroma odstranjevanje žleda na turbinah.
6.2.3.2 Obravnava ranljivosti sistema zaradi izrednih vremenskih dogodkov
Ranljivost sistema lahko obravnavamo na različne načine, odvisno od tipa izrednega
vremenskega dogodka, značilnosti obravnavane infrastrukture in dostopnosti podatkov. V
primeru ocene tveganja zaradi žleda je bila ranljivost infrastrukture in okolja (gozda) že
vključena v kategorije škod. V oceni tveganja zaradi močnih padavin je bila ločeno izdelana
karta ranljivosti tal zaradi erozije. Izračunana je bila tudi povprečna letna količina
erodiranega materiala, a kot trdijo Alder in sod. (2015), poznavanje absolutnih številk glede
količine erodiranega materiala ni nujno za odločanje in načrtovanje ukrepov za zmanjševanje
tveganja za erozijo. Za to zadostujejo relativne razlike in kategorije tveganja.
6.2.3.3 Kriteriji za kategorizacijo dogodkov
Določanje kriterijev za kategorizacijo stroškov, škode, frekvenc, itd. (vključno s
kategorijami tveganja) zahteva posebno pozornost in transparentnost. V raziskavi je bilo
oblikovanje kriterijev celovito, vključevalo je ekspertno presojo avtorjev in operaterjev
slovenskih proizvodnih, prenosnih in distribucijskih objektov. Te kategorije se lahko določa
v odprtem, vključujočem participativnem postopku – lahko v okviru
prostorskonačrtovalskega postopka, postopka načrtovanja razvoja energetske politike,
odločevalskem postopku v zvezi z upravljanjem posamezne elektrarne ali v drugem
postopku. Kategorije je mogoče prilagajati glede na interese in cilje, ki temeljijo na
vrednostnem sistemu vključenih deležnikov, zato ne bi smele biti razumljene kot absolutne.
Zanesljivost rezultatov lahko povečamo z analizo občutljivosti, še posebno v kontekstu
odločanja na izvedbeni ravni.
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6.2.3.4 Obravnava negotovosti
Za ugotavljanje robustnosti metode oziroma zanesljivosti rezultatov smo v fazi razvoja
metode izvedli oceno občutljivosti rezultatov analize tveganja. Opravili smo štiri simulacije
modela s prilagoditvami vhodnih podatkov. V prvem primeru smo predpostavljali, da
infrastruktura na območju tras daljnovoda Beričevo – Divača ni utrpela škode, kar pomeni
zmanjšanje finančne škode pri nekaterih dogodkih in s tem zmanjšanje kategorije posledic
dogodkov. V drugem primeru smo obravnavali samo dogodke, ki so prizadeli prenosno
omrežje, spremenili pa smo kategorizacijo posledic. V tretjem primeru smo izločili žledni
dogodek leta 2014 z izjemno velikimi posledicami in majhno pogostostjo pojavljanja, v
četrtem primeru pa smo spremenili kategorizacijo pogostosti – predpostavljali smo da je
dogodek leta 2014 uvrščen v višjo kategorijo. V prvem in četrtem primeru ni prišlo do
sprememb na končni karti tveganja. V drugem in tretjem primeru sta se karti tveganja
nekoliko spremenili na območjih, kjer se pričakuje manjša škoda. Območja največjega
tveganja, kjer so se dogodki, ki so na elektroenergetski infrastrukturi povzročili škodo, v
preteklosti ponavljali, pa so ostala enaka. S tem lahko potrdimo, da je metoda po eni strani
občutljiva, ker vidimo ustrezne razlike rezultatov, po drugi pa robustna, saj se koncept
ohranja oziroma se rezultati ne spreminjajo tako, da bi ga bilo treba spremeniti.
Nekateri tipi elektroenergetske infrastrukture so relativno novi (na primer sončne
elektrarne), zato je za to infrastrukturo na voljo le malo informacij o tem, kako dovzetna je
za škode zaradi različnih IVD. Poleg tega imamo tudi območja, na katerih v preteklosti
določene infrastrukture ni bilo, lahko pa bo tja umeščena v prihodnosti. Tak primer je na
primer načrtovanje gradnje hidroelektrarn na Muri, kjer še ni bila zgrajena nobena
hidroelektrarna. V tem primeru bi bilo smiselno uporabiti tudi podatke o zaustavitvah HE na
avstrijskem delu reke. K zmanjšanju negotovosti pri ocenjevanju tveganja lahko prispeva
uporaba več zanesljivih podatkov z različnih lokacij in za različno infrastrukturo oziroma
druge okoljske sestavine. V prihodnje bi bilo zato upravljavcem elektroenergetske in druge
infrastrukture smiselno predlagati standardiziran sistem beleženja podatkov o vplivih IVD
na njihove objekte.
Odpira se vprašanje, kako obravnavati dogodke, s katerimi še nimamo izkušenj. Smiselno bi
bilo uporabiti podnebne modele, ki napovedujejo spremembe pogostnosti in intenzivnosti
IVD, vendar pa je ločljivost teh modelov groba, poleg tega pa pri modeliranju postopnih
podnebnih sprememb in IVD obstajajo številne negotovosti glede prihodnjih izpustov
toplogrednih plinov, glede oblikovanja podnebnih modelov, zmanjševanja njihovega merila
z globalne ravni na regionalno ali lokalno, kot tudi glede nelinearnih razmerij med
povprečnimi vrednostmi podnebnih spremenljivk in izrednimi vremenskimi dogodki
(Mearns in sod., 1984; Jones, 2001; Mitchell in sod., 2006; Fowler in sod, 2007; Van Aalst,
2006; Chen in sod, 2011; Ceglar in Kajfež-Bogataj, 2012; Managing ..., 2012; Sunyer in sod,
2012; Willems in sod, 2012). Gotovost napovedi o pojavljanju IVD je odvisna tudi od tipov
obravnavanih IVD in od obravnavanih regij (Planton in sod, 2008, Managing ..., 2012).
Dodaten vir negotovosti pomeni modeliranje vplivov IVD na specifične sisteme, kot so
kmetijstvo, gozdarstvo, energetski sektor ipd. (Fowler in sod, 2007). Pri prihodnjih
napovedih vplivov podnebnih sprememb na elektroenergetsko infrastrukturo bi bilo
smiselno upoštevati različne kombinacije podnebnih scenarijev ter scenarijev prihodnjega
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družbenega in gospodarskega razvoja, kot tudi že izdelane načrte za prihodnji razvoj
energetike.
6.2.3.5 Primerljivost različnih tipov elektroenergetske infrastrukture
Obravnava različnih tehnologij za pridobivanje električne energije zahteva previdnost pri
razlagi rezultatov – kategorija tveganja, izračunana na podlagi škode zaradi IVD in
pogostosti njihovega pojavljanja, je lahko za različne tehnologije enaka, v absolutnih
številkah pa se lahko škoda zaradi neproizvedene električne energije razlikuje tudi za red
velikosti (na primer primerjava med proizvodnjo v hidroelektrarni ali jedrski elektrarni v
Sloveniji), drugod tudi za več. Zato je treba pri razlagi kategorij tveganja in stroškov,
povezanih z njimi, jasno določiti kontekst.
6.3

UPORABNOST PREDSTAVLJENE METODE

Cilj doktorske disertacije je bil razviti, predstaviti in testirati metodo, ki omogoča vključitev
ocene tveganja v prostorsko načrtovanje. Zaradi dostopnosti podatkov o škodah zaradi
izrednih vremenskih dogodkov je bila metoda prikazana na primeru tveganj zaradi žleda v
Sloveniji in umeščanju vetrnih turbin ter na primeru tveganja zaradi močnih padavin v
kombinacijami z visokimi pretoki rek in erozijo v slovenskih porečjih in umeščanju
hidroelektrarn. Uporabiti jo je mogoče tudi za druge IVD in različne kombinacije teh
dogodkov ter v drugih regijah. Poleg tega njena uporaba ni omejena le na energetsko
infrastrukturo, temveč je mogoče na ta način ocenjevati tveganja tudi za drugo kritično
infrastrukturo in druge okoljske sestavine – naravne (na primer gozd, tla, vodotoki itd.) in
antropogene (na primer naselja, kulturna dediščina itd.). Poleg tega je pri ocenjevanju
tveganj mogoče prilagajati merilo – velikost obravnavanega območja in podrobnost analize.
Metodo je mogoče uporabiti pri pripravi strateških in izvedbenih dokumentov, s katerimi se
načrtuje razvoj elektroenergetske infrastrukture. Primera takšnih dokumentov sta npr.
energetski koncept Slovenije in akcijski načrt za obnovljive vire energije. Vsekakor lahko
prikazani rezultati služijo kot spodbuda za javno razpravo o potrebah po elektriki v
prihodnosti, njenem zagotavljanju, o energetski mešanici in upoštevanju različnih tveganj
pri umeščanju te infrastrukture v prostor. Tako bi bila na primer veriga načrtovanih 10
hidroelektrarn na srednji Savi (z individualno instalirano močjo od 16 do 68 MW – skupno
333 MW) lahko nadomeščena z novo enoto jedrske elekrarne Krško (z nazivno močjo vsaj
1000 MW) z več koristmi za družbo in manj okoljske škode za Savo (Kontić in sod., 2016).
Po dogodkih v Fukushimi so bili v NEK izvedeni dodatni ukrepi proti poplavam in
zamašitvam vtoka hladilne vode, s čimer se je zmanjšala ranljivost NEK zaradi močnih
padavin.
Metoda za ocenjevanje tveganja za elektroenergetsko infrastrukturo zaradi izrednih
vremenskih dogodkov je bila razvita v sodelovanju s predstavniki slovenskih podjetij za
proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Pristop, ki smo jim ga predstavili, so
ocenili kot obetaven, zdaj pa tehtajo možnosti za uporabo metode za svoje potrebe.
Uporabnost opisane metode in možnosti vključitve v obstoječi postopek prostorskega
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načrtovanja smo predstavili tudi prostorskim načrtovalcem in povezanim odločevalcem v
okviru priprave nove strategije prostorskega razvoja Slovenije. Strinjali so se, da je predlog
uporabe dveh tipov ocene tveganja (ocene ogroženosti in ocene tveganja, odvisno od vrste
načrtov in podrobnosti obravnave), izvedljiv.
Rezultati ocene tveganja pomembno prispevajo k optimizaciji elektroenergetske
infrastrukture in jih lahko uporabimo na več načinov. Optimizacija elektroenergetske
infrastrukture ob upoštevanju tveganj zaradi IVD je lahko tehnološka ali prostorska.
6.3.1 Tehnološka optimizacija elektroenergetske infrastrukture na podlagi ocene
tveganja
Tehnološka optimizacija vključuje posodobitve gradbeno-inženirskih standardov ob
upoštevanju ocene tveganja (Slika 15). Na ta način bo prihodnji infrastrukturi zagotovljena
večja mehanska trdnost oziroma odpornost.
Med ukrepe za tehnološko optimizacijo spada tudi postavitev vetrnih elektrarn z vgrajenim
sistemom za zaznavanje ledu in preprečevanje njegovega nabiranja. Z analizo stroškov in
koristi izvedbe vetrnih elektrarn v Sloveniji smo pokazali, da bi vložek v te ukrepe v višini
23 milijonov evrov pomenil za 388 milijonov evrov manj škode zaradi žlednih dogodkov.
Sistem za zaznavanje in preprečevanje nabiranja ledene obloge se lahko uporablja tudi pri
prenosnih in distribucijskih vodih, drug ukrep tehnološke optimizacije pa je kabliranje
vodov. Podatke o deležu kabliranih vodov in o dolžini poškodovanih nadzemnih vodov v
žlednem dogodku konec januarja in v začetku februarja 2014 po posameznih podjetjih za
distribucijo električne energije v Sloveniji prikazuje Preglednica 10. Iz nje je razvidno, da
sta bila delež poškodovanega omrežja kot tudi škoda najmanjša pri Elektru Gorenjska, ki
ima največji delež vodov v kabelski izvedbi, tudi sistemski kazalnik kakovosti oskrbe z
električno energijo (trajanje prekinitev oskrbe zaradi višje sile na odjemalca v letu 2014)
ima v tem distribucijskem omrežju najnižjo vrednost. Sklepamo lahko, da bi bile škode pri
ostalih podjetjih ob večjem deležu podzemnih vodov manjše (za 25-80 %, če bi imeli enak
delež kablovodov kot Elektro Gorenjska). Investicija v kablovod je sicer za faktor 2,5 višja
kot v daljnovod, a ob žlednem dogodku, ki povzroči takšno škodo kot žled leta 2014, lahko
distribucijska podjetja v 25 letih prihranijo približno 30 % ob upoštevanju investicije in
vzdrževanja. Če temu dodamo še prihranek škode, ki bi jo utrpeli odjemalci zaradi
nedobavljene energije, je skupna škoda za približno 35 % manjša.
V Nuklearni elektrarni Krško so zaradi izkušenj s povečanimi količinami nečistoč v vtočnem
objektu za hladilno vodo izvedli tehnično prilagoditev vtoka, v katero so vložili 2,738
milijona evrov. Od izvedbe teh prilagoditev dalje se je NEK zaradi povečanih količin
materiala v Savi kot posledice hitrega povišanja pretoka dvakrat zaustavila, kar je
predstavljalo 2 milijona evrov stroškov zaradi neproizvedene električne energije. Prišlo pa
je tudi do sedmih dogodkov, ko je so bile hidrološke razmere podobne, Nuklearna elektrarna
Krško je to zaznala, a je normalno obratovala naprej. Predpostavljamo, da je bila celotna
škoda zaradi neproizvedene električne energije tako za 7 milijonov evrov manjša kot bi bila
brez izvedbe ukrepov.
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Sklenemo lahko, da je mogoče s tehničnimi ukrepi stroške škod na elektroenergetski
infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih dogodkov ob upoštevanju investicijskih stroškov
in stroškov vlaganja v obnovo zmanjšati. Delež zmanjšanja škode je odvisen od obravnavane
infrastrukture in od tehničnih ukrepov. Stroške škod je mogoče najbolj učinkovito zmanjšati
s sistemom za preprečevanje nastajanja žleda in njegovo odstranjevanje pri vetrnih
elektrarnah. Tudi s prilagoditvijo vtoka pri NEK je bil prihranek zaradi škod visok. Pri
kabliranju elektroenergetskih distribucijskih vodov je v primerjavi z gradnjo daljnovodov
strošek investicije relativno visok, kljub temu pa je škodo mogoče zmanjšati za dobro
tretjino. Zaradi zahtevnosti izvedbe kabliranja na nekaterih območjih (in s tem povišanja
investicije) bi bilo tam za preprečevanje škode zaradi žleda smiselno uporabiti sistem za
zaznavanje in preprečevanje nabiranja ledene obloge. S tem lahko deloma potrdimo drugo
hipotezo – stroške škod zaradi izrednih vremenskih dogodkov na elektroenergetski
infrastrukturi je s tehničnimi ukrepi mogoče zmanjšati, vendar ne v vseh primerih za 50 %.
Ocena tveganja lahko služi tudi kot podpora za načrtovanje investicij v posodabljanje
posameznih delov na obstoječih objektih. S pomočjo ocene tveganja lahko na primer
razrešimo dilemo, ali naj se vlaga samo v vzdrževanje ali pa naj se izvede dodatne ukrepe
za povečanje odpornosti infrastrukture. Oceno tveganja se lahko uporabi tudi pri odločanju
o vlaganju v obstoječe objekte ali pa pri umeščanju objektov na nove lokacije.
6.3.2 Prostorska optimizacija elektroenergetske infrastrukture na podlagi ocene
tveganja
Pri prostorski optimizaciji elektroenergetske infrastrukture lahko oceno tveganja zaradi IVD
uporabimo pri presoji že predlaganega načrta oziroma njegovih različic (primer analize
predlaganih tras daljnovoda, Slika 16), lahko pa jo vključimo v oblikovanje načrta, pri čemer
iščemo lokacije, na katerih bodo škode na objektih, ki jih umeščamo v prostor, manjše ali pa
do njih ne bo prišlo (primer iskanja najustreznejših lokacij za vetrne elektrarne, Slika 21).
Ocena tveganja je v analizo ustreznosti v izvedbenem smislu vključena kot njena tretja
sestavina, sicer pa gre konceptualno za sestavino (ne)privlačnosti.
6.3.2.1 Vključitev ocene tveganja v prostorsko načrtovanje
Pri umeščanju nekaterih industrijskih obratov, ki so lahko vir tveganja, strateško
ocenjevanje, ki bi vključevalo tudi ocenjevanje tveganja, pri pripravi prostorskih načrtov ni
bilo izvedeno. Takšna primera sta Butan plin in Kemis. Kot neuspešen se je izkazal tudi
primer umeščanja vetrnih elektrarn na Volovji rebri. Na strateški ravni je veljal konsenz
glede povečevanja deleža obnovljivih virov energije in glede načrtovanja vetrnih elektrarn.
Pri prehodu na izvedbeno raven niso bile upoštevane informacije, na podlagi katerih bi bila
odločitev jasna. Upoštevana je bila ocena nevarnosti za nekatere sestavine okolja in ne ocena
tveganja, ki bi obravnavala vsa relevantna področja. Podobno je tudi pri pripravi državnega
prostorskega načrta za nadgradnjo 400 kV daljnovoda Beričevo–Divača, obravnavanega v
poglavju 3.3.5, ki po mnenju dela javnosti ne upošteva vseh vidikov varstva okolja in
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človekovega zdravja. Na podlagi teh primerov iz prakse lahko sklepamo, da prva hipoteza o
smiselnosti vključitve ocene tveganja v postopek prostorskega načrtovanja v zgodnjih fazah
priprave prostorskega načrta drži. Poleg tega so bili za preverjanje prve hipoteze izvedeni
intervjuji s slovenskimi prostorskimi načrtovalci na občinah, državnih institucijah in
projektantskih podjetjih. Ugotovitve so, da je vključitev rezultatov ocene tveganja v
prostorsko načrtovanje, kot je predlagana v okviru doktorata, potrebna in smiselna.
Predstavljeno metodo je mogoče vključiti v obstoječe formalne postopke prostorskega
načrtovanja tako na strateški kot na izvedbeni ravni. To bi bilo izvedljivo že z manjšimi
prilagoditvami teh postopkov predvsem v začetnih oziroma zgodnjih načrtovalskih fazah,
glede na kontekst prostorskih načrtov, merilo in potrebe (pričakovanja). Oceno tveganja je
mogoče vključiti v obstoječe postopke prostorskega načrtovanja kot eno od strokovnih
podlag na dva načina, odvisno od vrste plana in podrobnosti načrtovanja (Slika 25). Pri
strateški ravni načrtovanja uporabimo manj podrobno različico ocene tveganja – oceno
ogroženosti, ki pove, kakšna bo potencialna škoda v primeru pojava izrednega dogodka. Del
ocene ogroženosti je tudi ocena ranljivosti sistemov, podvrženim izrednim dogodkom. Pri
izvedbeni ravni načrtovanja in na območjih večje ogroženosti se kot eno od strokovnih
podlag izdela in uporabi oceno tveganja, ki vsebuje tudi podatke o pogostosti pojavljanja
(frekvence ali verjetnosti) izrednih dogodkov. V postopku prihaja do iteracij, kar pomeni, da
se po izvedbi plana posodobi oceno ogroženosti. Na prikazanem primeru vetrnih elektrarn
bi to pomenilo, da se skladno z odločitvijo o številu, tipu, opremi in lokaciji novih enot
izhodiščna Slika 14 o tveganjih ustrezno dopolni, upoštevajoč rezultate ocene stroškov in
koristi (NSV). Za to področje bi morali biti zadolženi strokovnjaki, usposobljeni za
ocenjevanje tveganja. To so lahko prostorski načrtovalci, specializirani za to področje, del
ocene stroškov in koristi pa lahko prispevajo ekonomisti.
Te ugotovitve so konsistentne z drugimi raziskavami o povezovanju ocenjevanja tveganja s
prostorskim načrtovanjem (npr. Schmidt – Thome, 2006; Greiving in sod., 2006;
Fleischhauer in sod., 2007), ki menijo, da so pri uporabi v prostorskem načrtovanju že karte
nevarnosti kompleksne, dodatne informacije (tveganje) pa še bolj zapletejo interpretacijo.
Poleg tega karte tveganja in ranljivosti predstavljajo statično sliko trenutne situacije, zato je
treba te strokovne podlage po izvedbi določenega projekta novelirati. Po izkušnjah je zelo
pomembna tudi komunikacija – razumljive informacije o tveganjih, odprt, vključujoč
pristop, interdisciplinarnost in sodelovanje med regijami; ocene tveganja pa bi morale biti
javno dostopne. Več pomena kot blaženju posledic izrednih dogodkov bi morali pripisovati
prilagajanju na nevarnosti.
6.4

PRIHODNJE RAZISKOVALNO DELO

V okviru nadaljnjega raziskovanja bi bilo treba upoštevati vse omenjene vidike in izdelati
ocene tveganja tudi za druge IVD, ki povzročajo škodo na elektroenergetski infrastrukturi
(močan veter, težek in obilen sneg, toča), za kombinacije teh dogodkov in drugo
elektroenergetsko infrastrukturo. Naslednji korak v raziskovanju bi morala biti uporaba
ocene tveganja pri oblikovanju vzdrževalnih oziroma posodobitvenih ukrepov za obstoječo
infrastrukturo in pri analizi stroškovne učinkovitosti teh ukrepov. Poleg tega bi bilo treba
testirati integracijo metode v konkreten prostorskonačrtovalski postopek.
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7.1

POVZETEK (SUMMARY)

POVZETEK

Postopne podnebne spremembe bodo vplivale na potrebe in obseg rabe električne energije
ter na njeno proizvodnjo. Poleg tega bodo vse pogostejši in intenzivnejši izredni vremenski
dogodki (IVD) povzročali fizično škodo na elektroenergetski infrastrukturi, zaradi
prekinitev dobave električne energije pa tudi škodo za gospodarstvo in družbo. Energetska
infrastruktura ima dolgo življenjsko dobo, zato bodo imele odločitve o njenih lokacijah in
izvedbi, ki jih sprejemamo v sedanjosti, dolgoročne posledice. V postopku načrtovanja bo
zato treba upoštevati tudi postopne spremembe podnebja in IVD. V doktorski disertaciji so
obravnavani praktični ukrepi za vključevanje rezultatov ocene tveganja za elektroenergetsko
infrastrukturo zaradi izrednih vremenskih dogodkov v postopek prostorskega načrtovanja.
V okviru doktorskega dela je bila najprej razvita metoda za ocenjevanje tveganja, ki je
uporabna v prostorskem načrtovanju. Metodo smo testirali na primeru tveganja za
daljnovode zaradi žleda, potem pa smo prikazali, kako bi jo bilo mogoče uporabiti za
načrtovanje vetrnih elektrarn. Različice za umestitev vetrnih elektrarn z upoštevanjem
tveganja in brez tega smo primerjali z gospodarskega vidika in ugotovili, da lahko škode
zaradi izrednih vremenskih dogodkov pomembno vplivajo na gospodarsko upravičenost
načrta. Druga študija primera obravnava tveganja zaradi močnih padavin in erozije za
hidroelektrarne.
Ugotovili smo, da lahko rezultate ocene tveganja vključimo v načrtovanje elektroenergetske
infrastrukture na dva načina – kot podpora tehnološki ali prostorski optimizaciji. Tehnološka
optimizacija predstavlja posodobitev inženirskih standardov in uporabo tehničnih ukrepov
za preprečevanje in zmanjševanje škod, prostorska optimizacija pa izogibanje območjem, na
katerih bi lahko nastale največje škode na infrastrukturi zaradi izrednih vremenskih
dogodkov. Ocena tveganja je pomembna informacija, ki lahko vpliva na odločitve v zvezi z
rabo prostora in tehničnimi ukrepi za povečanje odpornosti infrastrukture.
Sledila je ocena možnosti s predlogi vključitve ocene tveganja v formalni postopek
prostorskega načrtovanja. Ocena tveganja je v postopek prostorskega načrtovanja lahko
vključena v pripravo strateških planov, je manj podrobna ter vsebuje podatke o posledicah
izrednih dogodkov (gre za oceno ogroženosti ali oceno ranljivosti sistema). Pri pripravi
izvedbenih prostorskih načrtov pa se uporabi podrobnejšo oceno tveganja, ki vsebuje tudi
podatke o pogostosti pojavljanja izrednih dogodkov. Prikazani postopek uporablja
instrumente, ki so jih prostorski načrtovalci vajeni, dodaja pa še komponento verjetnosti.
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7.2

SUMMARY

Gradual climate change is expected to impact electricity supply and demand. Extreme
weather events (EWE) that are becoming more frequent and more intense may cause
physical damage to electric power infrastructure, while interruptions of electricity
supplycause damage to economy and society. Energy infrastructure has long lifespan and
decisions about its location and technical implementation made in present time will have
long-term consequences. That is why gradual climate change and EWE should be taken into
account in the planning process. Doctoral dissertation addresses practical measures for
integration of risk assessment of extreme weather events into spatial planning of electric
power infrastructure.
First part of the research includes development of a method for risk assessment that can be
used in spatial planning. The method was developed and tested in a case study of risks to
Slovenian power grid due to ice storms. The use of the method for integration of risk
assessment of extreme weather events into spatial planning of electric power infrastructure
was tested in two case studies. The first considers ice storms and the damage they cause to
wind farms; The results of cost-benefit analysis of different alternatives for siting windfarms
(alternatives that take risks due to ice storms into account and the one that does not) show
that damages due to extreme weather events have significant impact on economic viability
of a plan. The second case study considers the damage of heavy rainstorms to hydroelectric
power plants.
There are two options for integration of risk assessment results into planning of electric
energy infrastructure: by updating engineering standards and using technical measures for
damage prevention and mitigation or by avoiding territories where greater damages to
infrastrucutre due to extreme weather events are expected. Risk assessment is an important
information that can affect decisions about land use and decisions about technical measures
for enhancement of physical resilience of infrastructure.
In the next phase of the research, integration of the method presented in formal spatial
planning procedures was proposed. Risk assessment can be integrated into spatial planning
process in the preparation of a strategic plan. In this case, risk assessment is less detailed and
consequence-based (threat analysis or analysis of vulnerability of systems). In preparation
of plan on implementation level more detailed risk assessment can be used. Such risk
assessment includes analysis of freqencies/probabilities of occurrence of extreme events. In
the proposed procedure, instruments familiar to spatial planners are used with additional
component of probability added.
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PRILOGA A
PODPORNI VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO INTERVJUJEV S PROIZVAJALCI IN
DISTRIBUTERJI ELEKTRIČNE ENERGIJE V SLOVENIJI
1. Načrtovanje elektroenergetskega omrežja na državni ravni
Načrtovana infrastruktura v NEP - bo to zadoščalo prihodnjim potrebam?
Možne lokacije za vetrne elektrarne. Ali obstoječe (+ z NEP predvideno) omrežje temu
ustreza?
Kje bi bilo treba načrtovati nove daljnovode?
2. Investicijski načrti podjetij
Kakšni so investicijski načrti podjetja?
Kako se vaši investicijski načrti navezujejo na državne?
Kakšen je delež vzdrževanja/nadomestitev in delež nove infrastrukture?
Na kaj je bilo treba posebej paziti pri umeščanju HE na Spodnjo Savo? Kako je na to vplivala
prisotnost NEK? Kakšen vpliv so imeli drugi objekti – npr. TEB, HE Vrhovo?

3. Ranljivost energetske infrastrukture
Ali bi lahko identificirali parametre za ugotavljanje ranljivosti energetske infrastrukture? Kaj
bi bilo po vašem treba upoštevati v smislu ranljivosti infrastrukture?
Kaj si pri vas zasluži takojšnjo pozornost pri ranljivosti – čemu dajete največji poudarek?
Kako ste prišli do ocene, da je treba določene odseke daljnovodov vkopati ali pa npr.
zamenjati stebre? Kako ste določili prioritete?
Ali opažate razlike v prekinitvah napajanja na območjih naselij, kjer so vodi vkopani in na
manj poseljenih območjih?
Ali so daljnovodi, ki potekajo preko gozdnatih območij bolj/manj ranljivi kot tisti, ki
potekajo preko kmetijskih in drugih zemljišč?
Kako ocenjujete mehansko odpornost/trdnost infrastrukture?
Ali so daljnovodi, grajeni po novih standardih, bolj odporni na vplive iz okolja?
Ali so različne hidroelektrarne na isti reki različno ranljive ali je treba vse obravnavati
enako?
Hidroelektrarne, kidelujejo brez posadke, so daljinsko vodene iz centra vodenja. Kako to
vpliva na ukrepanje ob izrednih dogodkih?

4. Obravnava tveganj
Kako obravnavate tveganja zaradi izrednih vremenskih dogodkov?
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5. Vzdrževanje
Kako poteka čiščenje akumulacij hidroelektrarn – kako pogosto odstranjujete material, ki ga
reka nosi sabo? Koliko tega materiala odstranite? Kam ga odlagate? Kakšni so stroški?

6. Spremljanje stanja
Kako poteka spremljanje stanja – ugotavljanje odpornosti infrastrukture, ki je bila
adaptirana?
Ali izvajate redne/občasne meritve? Na kakšen način?
Kakšni so parametri za oceno?

7. Sodelovanje lokalnega prebivalstva
Prosimo, opišite dobre in slabe izkušnje v pristopu k sodelovanju in dosedanje rezultate
(uspehe/neuspehe).
Kaj bi spremenili v prihodnje?
8. Večnamenska raba zajezitev hidroelektrarn (oskrba s pitno vodo, vir za
namakanje, ribogojnice, turizem in rekreacija)
Kdo da pobudo za določen tip izrabe? Kdo to izvede?
Ali tovrstni način izrabe predstavlja oviro v primeru izrednih dogodkov?

9. Hidroelektrarne in zagotavljanje poplavne varnosti
Ali so hidroelektrarne, ki jih upravljajo DEM/SENG/HESS/SEL, ob poplavah novembra
2012 preprečile škode? Kakšne posledice pa so poplave pustile na hidroelektrarnah?
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PRILOGA B
SINTEZNO POROČILO NA PODLAGI INTERVJUJEV S PROIZVAJALCI IN
DISTRIBUTERJI ELEKTRIČNE ENERGIJE
1. Načrtovanje elektroenergetskega omrežja
Delitve pristojnosti med sistemskim operaterjem prenosnega omrežja (SOPO) in sistemskim
operaterjem distribucijskega omrežja (SODO) oziroma distribucijskimi podjetji (DP) so
opredeljene z zakonodajo in drugimi predpisi. Prenosno omrežje je v pristojnosti ELES-a.
Med SODO oziroma DP in SOPO poteka formalno usklajevanje na letnih sestankih in
skupnih terenskih ogledih. Pri izvajanju določenih projektov pride do sodelovanja med
SOPO in DP (npr. izgradnja kablovoda Koper – Izola pod cesto, stikališče pri hidroelektrarni
Moste).
Od visokonapetostnih vodov distributerji umeščajo v prostor 110 kV, 35 kV, 20 kV in 10
kV vode. Načrtovanje visokonapetostnih 110 kV daljnovodov je vezano na državne ali
občinske prostorske načrte. Pri samem načrtovanju ni velike razlike med 20 kV in 110 kV
daljnovodi, pomembne razlike pa so pri psihološkem vplivu (višina stebrov
visokonapetostnih daljnovodov je 30 – 50 m, stebri daljnovodov srednjih in nizkih napetosti
pa so visoki 10 – 15 m). Pridobivanje prostora za infrastrukturo je čedalje težje. Bistveno pri
tem je zgodnje obveščanje javnosti in njeno sodelovanje pri umeščanju v prostor.
DP skupaj s SODO (SODO, d. o. o.) skladno z Energetskim zakonom izdelajo načrt razvoja
distribucijskega omrežja električne energije. Zanj morajo pridobiti soglasje ministra,
pristojnega za energijo. Razvojni načrt sistema se sprejema na vsaki dve leti, sestavljen pa
mora biti za 10 let. Usklajen mora biti z NEP, operativnimi programi in akcijskimi načrti.
Poleg tega zahtevajo Javna agencija Republike Slovenije za energijo (JARSE) in priporočila
AUKN od distribucijskih podjetij tudi triletne načrte razvoja.
Ker je distribucija električne energije zelo dinamična, DP izdelajo tudi letni načrt, ki ga
sprejmejo DP, potrdi pa NS. Pri načrtovanju investicij za obnovo ali gradnjo nove
infrastrukture je eden izmed pomembnihkazalnikov število odjemalcev. Pri argumentiranju,
zakaj je nek objekt potreben, je pomembna razvojna orientacija (za nove objekte) in izpadi
ter preobremenitve (za stare).
Regulator (JARSE) preko SODO regulira delovanje distribucijskega elektroenergetskega
sistema in posredno načrtovanje distribucijske infrastrukture. Na določenih območjih so
posebnosti (npr. vremenske), regulator bi moral utrezno upoštevati tudi takšne
regionalne/lokalne specifike.
Pri investicijah, ki jih načrtujejo DP, predstavlja stalno pomanjkanje investicijskih sredstev
in posledično odobravanje kreditiranja veliko težavo. Kakovost električne energije je
odvisna od vlaganja (Q = Q(V), Q – kakovost, V – vlaganje). DP je potrebno zagotoviti
ustrezno regulacijo sredstev za zahtevano kakovost.
JARSE spodbuja načrtovanje razpršenih virov električne energije, distributerji pa morajo
zagotoviti njihov priklop na elektroenergetsko omrežje, kar predstavlja velik izziv. Moči
sončnih panelov so omejene glede na to, koliko prenese omrežje. Pri sončnih elektrarnah gre
praviloma za prevelike napetosti (pogoj je 230 V ± 10 %). Lokacija je ključnega pomena (če
je daleč, je moč manjša), zato bi bilo treba okrepiti omrežje (vsak kW stane distribucijo 400
€). Pri vetrnih elektrarnah je enako, le enote so praviloma večje. Pri sončnih elektrarnah
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večjih moči težave z zmožnostjo omrežja zaenkrat rešujejo s postavitvijo transformatorske
postaje ob elektrarni ali pa tovrstne elektrarne umestijo na lokacije, kjer imajo distribucijska
podjetja gosto infrastrukturo. Sončne elektrarne lahko povzročajo motnje v sistemu zaradi
popačenja sinusnega profila in posledično močno vplivajo na zanesljivost oskrbe. Poleg tega
predstavljajo veliko nevarnost v primeru požara (zaradi enosmernega toka se ne ugasnejo).
Razmah uporabe fotonapetostnih panelov je povezan s subvencioniranjem, z zmanjševanjem
podpor je pričakovati upad gradnje novih sončnih elektrarn, po drugi strani pa zaradi podpor
pričakujejo več enot za soproizvodnjo toplote in električne energije.
Za vsako enoto moči iz obnovljivoh virov mora biti v sistemu enaka moč iz konvencionalnih
virov, te elektrarne morajo začeti proizvajati električno energijo v trenutku, ko ni pogojev
za proizvodnjo iz obnovljivih virov.
Pri nadaljnjem uvajanju obnovljivih virov energije bo zelo pomemben razvoj pametnih
omrežij. Gre za pametno povezavo proizvodnje, rabe in odjemalcev električne energije.
Delovala naj bi samodejno. A za to mora obstajati ustrezna tehnična osnova, zato so
ključnega pomena meritve pri vsakem proizvajalcu in odjemalcu. Do leta 2020 bo skladno
z direktivo treba 80 % odjemalcev opremiti s pametnimi števci.
Pomemben vidik razvoja elektroenergetskih sistemov v prihodnosti je tudi shranjevanje
energije ali celo oddajanje energije v omrežje, ko porabniki ne delujejo (npr.električni
avtomobili). Tudi sončne elektrarne bodo postale bolj učinkovite – njihov izkoristek je
trenutno 18 %, predvideva se, da bo v prihodnosti z novimi tehnologijami izkoristek dosegel
tudi 40 – 50 %.
Proizvajalci električne energije sodelujejo pri pripravi Nacionalnega energetskega
programa preko pobud, pripomb in delavnic. Pobude DP so vključene v razvojne načrte
podjetij. Pred pripravo sedanjega Nacionalnega energetskega programa se ni preverjalo,
kateri ukrepi iz prejšnje različice so bili izvedeni in kateri ne. Odločitve glede vključevanja
predlaganih objektov v NEP so politične. Delitev slovenske energetike na dva stebra ni nujno
najbolj ustrezna – problem je nenehna borba za prevlado. Tudi sredstva bi bilo treba združiti.
Kar se tiče virov za pridobivanje električne energije (hidroelektrarne, jedrska in
termoelektrarne) je koncept v Sloveniji dobro zastavljen.
Med slovenskimi rekami je hidroenergetski potencial Drave že v celoti izrabljen, študije za
postavitev hidroenergetskih objektov na zgornjem delu Mure so v teku, na porečju Soče
načrtujejo izrabo njenih pritokov, na spodnji in srednji Savi pa je predvidena gradnja več
novih hidroelektrarn. Sava je tipična hudourniška reka z velikimi nihanji vodostaja. Zasnova
njene energetske izrabe je bila izdelana že v petdesetih letih 20. stoletja. Glede termike,
hidrologije, prodonosnosti in drugih lastnosti Save je bilo izdelanih veliko študij. Končno
strokovno mnenje glede umeščanja hidroelektrarn ob upoštevanju NEK povzema te rešitve.
Bliže, ko so hidroelektrarne na Savi Nuklearni elektrarni Krško, manj napak je dopustnih.
Umeščanje hidroelektrarn gorvodno od NEK je bilo manj zahtevno, hidroelektrarno Brežice
pa so morali prilagoditi zahtevam NEK. HE Krško je zaradi zahtev NEK najbolj dodelana –
ima posebne sisteme za napajanje prelivnih polj in pasivne ukrepe. V hidroelektrarni Brežice
tega ne bo. Zaradi akumulacijskega bazena ne bo strahu za zmanjšanje nivoja vode tudi v
sušnih obdobjih, NEK pa ne bo več potrebovala zapornic (samo še preventivno). Ker bo
hlajenje drugega bloka jedrske elektrarne Krško urejeno s hladilnimi stolpi, JEK2 ne bo
imela vpliva na Savo in na hidroelektrarne na njej.
Značaj Save ob Nuklearni elektrarni Krško se bo po izgradnji HE Brežice močno spremenil
– NEK ne bo več ob reki, ampak ob jezeru (bistveno se bo spremenila hitrost toka), gladina
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vode se bo dvignila za 3 m. Spremenil se bo tudi tip plavin – največji problem bodo
suspendirani delci.
Tudi hidroelektrarne na srednji Savi bodo imele velik vpliv na pretok reke. Pričakovati je
manjšo proizvodnjo električne energije v NEK.

2. Ranljivost energetske infrastrukture in mehanska trdnost
Izredni vremenski dogodki so vse bolj intenzivni, pojavljajo se tudi na lokacijah, kjer se prej
niso. Distribucijsko omrežje je najbolj ranljivo zaradi žledu, sunkov vetra, požarov, plazov,
težkega snega – predvsem če zapade, ko je listje še na drevesih, ter kombinacij več tovrstnih
dogodkov. Prihaja tudi do škod zaradi poplav (poplavljanje stikališč, poškodbe kablovodov).
Dolgi vodi, ki potekajo po gozdu, so stalno ogroženi – tu pogosto prihaja do izpadov. Visoka
robna drevesa lahko padejo na vode ne glede na izvedene poseke, če je drevo višje kot
predpisana širina poseka.
Odpravljanje škode je dolgotrajno – najprej izvedejo začasne ukrepe (npr. spodnji
poškodovani del stebra odžagajo in steber spustijo nižje; pokrpajo vodnike; …), šele nato,
ko so vremenski pogoji ustrezni, sanirajo vod. Na izredne dogodke se je treba pravočasno
pripraviti – tako materialno kot kadrovsko. Pri odpravljanju škode predstavljata dodatno
težavo razpršenost poselitve na določenih območjih (npr. Elektro Maribor) in težka
dostopnost zaradi razgibanega reliefa.
Ukrepi, ki omogočajo večjo mehansko odpornost distribucijskega omrežja, so: pravilniki,
standardi, ki upoštevajo vplive zaradi dodatnih obremenitev in vetrne sheme, kabliranje
(verjetnost poškodb zaradi zunanjih dejavnikov je pri kablovodih 9 – 10-krat manjša kot pri
daljnovodih, a kabliranje je 2,5 – 3-krat dražje kot daljnovod, na kraških območjih petkrat
dražje; težave tudi pri samem umeščanju v prostor; zagotoviti je treba tudi drugačno
konfiguracijo omrežja: če pride do prekinitev, so te lahko zelo dolge, zato je treba zagotoviti
dve ločeni trasi), obsekovanje koridorjev daljnovodov, krajše razpetine (30 m namesto 100
m) in izvedba vodov z upoštevanjem večjega dodatnega bremena zaradi odpornosti na žled,
uporaba odpornejših materialov, rekonstrukcije razdelilnih transformatorskih postaj in
gradnja stikališč v stavbah. Da bi se izognili havarijam, so daljnovodi v okviru danih
finančnih možnosti grajeni po sistemu, da se zagotovi rezervno ločeno napajanje. Na robnih
mestih med DP se ti medsebojno povezujejo, da se zagotovi dvostransko napajanje.
JARSE z akti določa, koliko časa so lahko porabniki nenapovedano brez električne energije
– določene so mejne vrednosti kazalnikov SAIDI (kazalnik povprečnega trajanja prekinitev
napajanja v sistemu) in SAIFI (kazalnik povprečne frekvence prekinitev napajanja v
sistemu). Regionalne razlike pri tem niso upoštevane. Zaradi neučinkovitosti je bil na primer
penaliziran Elektro Maribor in bo v naslednjih treh letih dobival milijon evrov manj denarja
kot druga distribucijska podjetja. Do manjše učinkovitosti prihaja zaradi razpršene poselitve,
malih virov električne energije in majhne porabe električne energije ter po drugi strani zaradi
vlaganj v 110 kV daljnovode zaradi proizvodnih virov na Dravi. Pri reguliranju zanesljivosti
oskrbe se pojavlja problem, koga spodbujati – ali pomagati tistim, ki dosegajo slabše
rezultate ali nagrajevati najboljše. Primeren bi bil sistem, ki bi sledil načelu “poštne
znamke”, ki velja v R Sloveniji, kar pomeni, da bi morali sredstav deliti sorazmerno s stroški
delovanja na lokalnem nivoju.
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Proizvajalci:
Poplave lahko ogrožajo tako hidroelektrarne kot njihovo bližnjo okolico – jezovi in nasipi,
ki so del hidroelektrarn, v večini primerov zagotavljajo tudi poplavno varnost naseljem ob
vodotoku (npr. Maribor in Ptuj 2012, Sevnica 2010). Objekti so projektirani in izvedeni
gradbeno zanesljivo ter ob upoštevanju dobre prakse – imajo velik faktor varnosti. So
robustni in redno vzdrževani. Hidroelektrarna mora imeti dovolj prelivnih polj, kar omogoča
varno upravljanje. Zapornice lahko upravljajo tudi ročno. Zaradi varnosti je število zapornic
n + 1. Hidroelektrarne so dimenzionirane za kritične pretoke, to dopolnjujejo z novimi
podatki o visokih vodah. Projekcije 100-letnih/ 1000-letnih voda so bile izdelane na podlagi
statističnih podatkov. Te analize visokih voda bo treba posodobiti.
Večina hidroelektrarn deluje brez posadke, a na podlagi monitoringa ob določenih pretokih
uvedejo dežurno ekipo. Posadka je v primeru izrednih dogodkov zelo pomembna.
Pri varstvu pred poplavami sta bistvenega pomena redno spremljanje stanja (tako
hidrometeoroloških razmer kot mehanske trdnosti objektov) in vzdrževanje (objektov in
struge). Naloga hidroelektrarn je ohranjati čim bolj konstanten pretok – pri visokih vodah s
tem preprečujejo sunek, pri nizkih vodah pa morajo ohranjati minimalni pretok. V primeru
ekstremno visokih voda morajo hidroelektrarne varno prevajati visokovodne valove. Takrat
je nujno sodelovanje in medsebojno obveščanje upravljavcev. Do problema bi lahko prišlo,
če zapornic ne bi odprli pravočasno ali če bi jih odprli preveč ali pa v primeru napake v
komunikaciji.
Pomembne posledice poplav so erodiranje obrežnih nasipov in spodjedanje naravnih bregov.
Škoda se kaže tudi preko zmanjšane proizvodnje električne eneregije. Teoretično lahko pride
do mehanskih poškodb na objektih tudi zaradi plavja, vendar to ni običajno. Material se
ujame na turbinske rešetke, upravljavec hidroelektrarne ima stroške zaradi čiščenja in tudi
zaradi zmanjšane proizvodnje. Leta 2012 je zapadel sneg, ko je bilo listje še na drevesih,
zato je prišlo do obsežnejšega snegoloma. Temu so sledile poplave, zato so reke prinesle
zelo dosti plavja.
Vsaka hidroelektrarna je v prenosno omrežje povezana z vsaj dvema daljnovodoma (po
sistemu n + 1), ima pa tudi lastno napajanje – dizelski agregat, ki omogoča delovanje
varnostnih sistemov in za takoimenovani »start iz teme«.
Vzdrževanje poleg skrbi za objekte zajema tudi odstranjevanje mulja, plavja in proda ter
utrjevanje brežin in njihovo sanacijo po visokih vodah.
NEK: V primeru PMF bi NEK lahko postala otok, zato so dvignili nasipe – s tem omogočili
stalno dostopnost. Zaradi HE Brežice se bo gladina Save dvignila za 3 m, spremenil se bo
tudi tip plavin. Skrb predstavljajo delci, suspendirani v vodi, ki se lahko usedajo pri črpalkah
vtočnega objekta. Zaradi usedlin se tudi zmanjšuje prostornina UHS.

3. Obravnava tveganj
V skladu z zahtevo AUKN (SOD) morajo DP vzpostaviti sistem COT (celovito
obvladovanje tveganj). Med tveganja sodijo tudi izpadi in tehnološka opremljenost.
Nekatera podjetja delujejo v skladu s standardom ISO 31000 o obvladovanju tveganj.
Obvladovanje izrednih razmer zaradi vremenskih dogodkov je urejeno z internimi predpisi.
Gre za organizacijske ukrepe – navodila oz. poslovnik vodenja za ravnanje ob nastanku
nepredvidenega dogodka –načrt zaščite in reševanja skladno s tandardi ISO. Nekatera
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podjetja (Elektro Maribor) so popravila oceno ogroženosti (večja frekvenca, več odjemalcev
brez elektrike).
Pomemben ukrep za pravočasen odziv na izredne dogodke je spremljanje meteo alarma –
elektronsko (avtomatsko obveščanje zaposlenih ob spremembi na oranžni ali rdeči alarm) in
prek 24-urne dispečerske službe, povezave med strelami in izpadi v omrežju pa ugotavljajo
preko sistema SKALAR, ki ga upravlja Institut Milan Vidmar.
Proizvajalci električne energije, ki imajo certifikat ISO 9001, morajo pripraviti dokument o
upravljanju s tveganji. Ta dokument obravnava različna tveganja. Vsako podjetje izdela tudi
načrt zaščite in reševanja, ki ga redno posodabljajo ob upoštevanju novih spoznanj in
izkušenj, pri tem sodelujejo tudi lokalne skupnosti.Pomembno je, da imajo elektrarne dovolj
ljudi, ki so visoko usposobljeni. S tem zagotavljajo preprečevanje napak na opremi in pri
obratovanju. Najbolj nevarno je namreč, če pride do seštevanja dogodkov – npr. naravni
dogodek + človeška napaka.
Za hidroelektrarne so bile izdelane študije za primer hipne porušitve posameznih pregrad, ki
ugotavljajo, kako bi poplavni val potoval, kolikšno območje in v kolikšni meri bi ga lahko
prizadel.
Za Nuklearno elektrarno Krško so bili leta 2011 izvedeni stresni testi. NEK je pod nenehni
drobnogledom zaradi varnosti, zato redno posodabljajo študije, ki upoštevajo različne
scenarije izrednih dogodkov.
V NEK ne izključujejo, da material iz Save ne bi mogel zaiti v objekte.
4. Spremljanje stanja in vzdrževanje
DP: Primarni poudarek je na varnosti, sekundarni pa na odpornosti, ki je neposredno
povezan s kakovostjo električne energije. Osnovni princip je vzdrževanje, ki je del storitve
za SODO in je natančno določeno (periodika ...). Del vzdrževanja je tudi ugotavljanje
odpornosti, ki zajema pregled daljnovoda (vizualno) in tehnične meritve.
Meritve so obvezne, določene so z navodili, distributerji morajo mesečno poročati o
tem.Spremljanje stanja poteka s pregledi in spremljanjem okvar. Določena distribucijska
podjetja so vzpostavila sistem »asset management«, bazo tehničnih podatkov, preko
katerebeležijo vse okvare, usmerjajo planiranje in vzdrževanje ter spremljajo izvedbo.
Prioritete določa tisti, ki vnaša podatke – napisati mora razlog, zakaj je nek poseg (npr.
zamenjava droga) nujen, in kdaj naj bo izveden. Prioritete temeljijo na sistemskih kazalcih
kakovosti (SAIDI, SAIFI).Statistiko je treba voditi tudi lokalno – na tem morajo temeljiti
načrti vzdrževanja in razvoja.
Pravila glede odpornosti so za celo Slovenijo poenotena, normativa še ni. Upoštevati bo
treba lokalne/regionalne posebnosti.
Proizvajalci:
Hidroelektrarne:
Stanje objektov se preverja po vsaki visoki vodi, opravlja se tudi redne periodične preglede.
Izkušnje upoštevajo tudi pri načrtovanju bodočih elektrarn (npr. HE Brežice – sistem za
zapornice). Aktivnosti v okviru spremljanja stanja so:
- redno tehnično opazovanje objektov,
- izvajanje rednih, občasnih, obdobnih in izrednih pregledov,
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-

izdelava delnih in letnih poročil za posamezen objekt (pooblaščena institucija)
geodetske meritve – gradbeni monitoring,
vodenje katastra razpok in poškodb,
hidrodinamične razmere na in ob objektih ter v širšem okolju,
spremljanje podtalnice in precejenih vod,
redni vizualni pregledi objektov,
potapljaški pregledi,
monitoring kvalitete vode in mulja,
inventarizacija ribje populacije,
spremljanje stanja brežin,
avtomatski sistem spremljanja seizmične aktivnosti.

Na osnovi rezultatov meritev se vsako leto izdela program aktivnosti za naslednje leto.
Mejne velikosti razpok so zakonsko določene (globina večja od 8 mm, širina večja od 2 mm)
– če je bil v preteklosti opazen trend večanja, se izdela plan sanacij.
Pri tem so prioriteta jezovne zgradbe (kamor sodijo tudi dovodni kanali kanalskih elektrarn),
vse ostalo se ureja z vzdrževanjem. V primeru brežin, kjer so prisotni tudi drugi objekti (npr.
železnica, naselje), po poplavah odreagirajo takoj.
Tudi kanali kanalskih hidroelektrarn so zelo občutljivi – ko zaznajo razpoko, obvestijo
nadzornega inženirja, ki objekt pregleda. Če ni ničesar vidnega, pošljejo na ogled potapljača,
ki zamaši razpoko.
Pomemben vidik pri zagotavljanju varnosti hidroelektrarn je tudi vzdrževanje, kamor sodi
odstranjevanje mulja, plavja in prodater utrjevanje brežin.
Plavje: Pri vsaki pregradi se naberejo velike količine materiala. Upravljavci ga odlagajo v
kontejnerje, ki jih praznijo komunalne službe, s katerimi imajo pogodbe. Pred nekaterimi
hidroelektrarnami gumijaste pregrade, ki ta material usmerjajo na stran, nato pa se ga
odstrani s čistilnim strojem – hidravlično roko. Količina plavja v rekah je odvisna od
površine prispevnega območja in površinskega pokrova na tem območju ter drugih
dejavnikov (veter, nevihte) in zelo visoke vode, predvsem pa od kombinacije teh dejavnikov.
Zelo pomemben je tudi antropogeni vpliv (divja odlagališča). Ob visokih vodah so vse
zapornice na pregradah odprte, zato gre naplavljeni material naprej po reki.
Prod: Prod se iz akumulacij odstranjuje zaradi ohranjanja pretočnosti strug. Material se
odlaga na namenskih odlagališčih – deponijah z gradbenim materialom, ki jih upravljajo
zunanji izvajalci. Upravljavci hidroelektrarn plačujejo koncesijo in vodno povračilo za
odvzeti prod. Odstranjene količine so močno odvisne od naravnih razmer – tako od terena,
po katerem teče reka, kot od potresov in plazov. Na nekaterih rekah, ki so namenjene
energetski izrabi, in na njihovih pritokih so umeščeni zadrževalniki proda in lovilne jame za
prod. Lovilne jame zagotavljajo varnost na območju korenov akumulacij (zaradi proda bi se
tam lahko gladina dvignila). Praznijo jih vsakih nekaj let – odvisno od tega, kako pogoste so
bile visoke vode. V primeru ekstremnega dogodka – če bi se lovilna jama zasula in bi
material prineslo k hidroelektrarni, bi lahko prišlo do poškodb na objektu. Leta 2005 se je
zaradi potresa in plazu pri Logu pod Mangartom močno povečala prodonosnost Soče, zdaj
se počasi zmanjšuje.
Mulj: Reke material nanašajo in ga odplavljajo, količine in lokacije odloženega materiala je
težko predvideti. Do odlaganja mulja pogosto prihaja v akumulacijah hidroelektrarn.Ker
zamuljevanje lahko ogroža poplavno varnost, je monitoring zamuljevanja zelo pomemben.
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V poplavah novembra 2012 je prišlo do velikih prestavitev mulja v reki Dravi – spremenila
se je konfiguracija dna, zato bo treba izvesti nove meritve dna. Upravljavci hidroelektrarn
mulj odstranjujejo, odlagati ga ne smejo izven območja reke – odlagajo ga na bregove in
robove akumulacij. Pri nekaterih hidroelektrarnah so že v fazi načrtovanja predvideli več
lokacij za odlaganje mulja (HE Brežice). Eden od ukrepov za odstranjevanje mulja je tudi
dviganje z dna z bagrom ob visokih vodah – voda material odplavi. Na nekaterih območjih
morajo pri delih v in ob strugi upoštevati gnezdilno sezono ptic (npr. aktivnosti na določenih
odsekih Drave lahko potekajo med 15. avgustom in 15. novembrom), posamezne lokacije,
kjer so na zamuljenih bregovih rek nastali posebni habitati, pa so zaščitene, zato
vzdrževalnih del tam ne smejo izvajati. Mulj predstavlja vedno večji problem, dolgoročno
bo treba sistem odstranjevanja sedimentov spremeniti.
Pri Nuklearni elektrarni Krško redno spremljajo različne kazalnike stanja v okolju. Če se na
črpalkah vtočnega objekta odlaga material in nivo doseže določeno višino, se sproži
opozorilo v komandni sobi. Redno spremljajo tudi hidrološke razmere in stanje na
hidroelektrarnah gorvodno. Na vtočnih sistemih je urejeno čiščenje. Od leta 2007 imajo štiri
nove filtre, da delci, večji od 3 mm, ne morejo priti v kondenzator. Po rešetkah kroži roka,
ki jih čisti, ta material je odplavljen. V kondenzatorju posebne kroglice strgajo alge s cevi,
da ne pride do zmanjševanja izkoristka.
5. Sodelovanje lokalnega prebivalstva pri obnavljanju in umeščanju nove
elektroenergetske infrastrukture
Pri umeščanju nove elektroenergetske infrastrukture in pri obnavljanju stare je zelo
pomembno zgodnje, sprotno in redno obveščanje javnosti. Problem elektrifikacije je, da vsi
že imajo elektriko in ne razumejo, da bi bilo dobro drugim omogočiti boljšo kakovost oskrbe.
Jasno je izražen NIMBY efekt.
Pri načrtovanju visokonapetostnih vodov poteka sodelovanje z lokalno javnostjo preko
okroglih miz, delavnic in javnih razgrnitev. Pri daljnovodih poleg elektromagnetnega
sevanja ljudi moti predvsem vizualni vpliv, zato se pojavljajo pobude po drugačni izvedbi –
drugačnih stebrih. Pri načrtovanju visokonapetostnih vodov se pogosto organizirajo civilne
iniciative (kot npr. pri 400 kV daljnovodu ČHE Kozjak – Maribor in pri 110 kV daljnovodih
Murska Sobota – Mačkovci, Murska Sobota – Lendava in 110 kV daljnovodu pri Renčah.
Distribucijska podjetja lastnikom zemljišč plačujejo odškodnine, nekateri jih hočejo tudi za
nazaj. V skrajnem primeru lahko pride do razlastitev.
Kot družba bi morali razširiti idejo, kaj se pričakuje od elektroenergetskega sistema. Razbiti
je treba mit o slovenski vasi z vsemi servisi – ne moremo imeti vseh bonitet brez
zagotavljanja ustreznih sredstev. Potrebno bi bilo določiti povezavo med kakovostjo
električne energije (Q = Q(V), Q – kakovost, V – vlaganje) in vlaganji in izvajati
optimizacijo.
Sprejemljivost proizvodnih objektov v očeh javnosti je odvisna od tipa elektrarne.
Upravljavci hidroelektrarn imajo v večini primerov dobre izkušnje s sodelovanjem lokalnega
prebivalstva, saj ljudje v teh objektih vidijo razvojni potencial, poleg tega pa ureditve
zagotavljajo tudi poplavno varnost okolice. Pri umeščanju novih in pri sanaciji obstoječih
objektov za proizvodnjo električne energije se investitorji z lokalno skupnostjo dogovarjajo
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o ureditvi dodatne infrastrukture na vplivnem območju – v primeru hidroelektrarn gre
ponavadi za večnamensko rabo zajezitev (proizvodnja energije v kombinaciji z oskrbo s
pitno vodo, turizmom in rekreacijo, kulturno dediščino, ribogojništvom). Preskrba s pitno
vodo in vodo za namakanje ima po koncesijski pogodbi prednost pred energetsko izrabo.
Zelo pomemben vidik je tudi zagotavljanje poplavne varnosti. V vplivnem območju
hidroelekrarn je vodni režim predpisan tako, da HE ščitijo okolico pred poplavami. Temu
služijoenergetski nasipi, ki imajo lahko tudi vlogo protipoplavne zaščite.V primeru izredno
visokih voda morajo upravljavci hidroelektrarn zagotoviti varno odvajanje visokovodnega
vala.
Hidroelektrarne plačujejo koncesnino za uporabo vode/obvodnega prostora. Občine dobijo
60 % koncesnine, država 40 %, če imajo občine predvidene projekte, lahko iztržijo 80 %.
Denar s tega naslova bi se moral praviloma porabiti za vzdrževanje objektov za zagotavljanje
poplavne varnosti, a v praksi ne gre nujno za te namene.
Tudi v času obratovanja se upravljavci hidroelektrarn usklajujejo z lokalnimi skupnostmi in
jim po dogovoru npr. omogočijo nivo vode za ribolov ali pa koordinirajo vodni režim za
določene prireditve (npr. kajakaška tekmovanja v Tacnu).
Koncesionarji morajo na mejnem profilu zagotavljati naravni pretok reke. Pri gradnji HE
Brežice in HE Mokrice in pri HE Podsused na Hrvaškem upravljavci sodelujejo med seboj
– predvidevajo skupne ureditve.
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PRILOGA C
PODPORNI VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO INTERVJUJEV S STROKOVNJAKI S
PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA IN NAČRTOVANJA
ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V PREFEKTURI FUKUSHIMA NA
JAPONSKEM

SPATIAL PLANNING IN GENERAL
 How does spatial planning take place?
 What methods are used in spatial planning?
Based on Vision for revitalization:
EMERGENCY MEASURES:
Important part of measures for revitalization of the Fukushima prefecture after the events in
2011 are emergency measures.
 Is the protective infrastructure (for example levees, protective walls) rebuilt after
the accident different than before the accident? If so, in what way?
 How was/is the desalinization of agricultural land implemented? Where is the
contaminated soil deposited?
 How was/is the debris treated?
 What will happen to the radioactive waste? Where is the waste deposited? How
long will it stay there? What will be the long-term solution? How is it with public
opinion?
RENEWABLE ENERGY:
The revitalization plans for Fukushima prefecture rely strongly on further development and
use of renewable energy sources that are diverse and distributed.
 Are there any studies about finding suitable locations for certain types of renewable
technologies?
 Is there enough space with suitable conditions to exploit renewable energy and
reach the targets of installed capacity/electricity production?
 What kind of methods are used for siting of the renewables?
 How is the energy mix optimized?
 Renewable energy sources and public opinion – what do people living close to
potential sites feel about the implementation of projects? Are there any experiences
with NIMBY (not in my backyard) effect?
 How does environmental impact assessment or strategic environmental assessment
affect siting (any experiences with limitation/finding new location ... because of the
assessment)?
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Conflict of different land uses: Are the areas with a special regime (for example
areas designated for natural protection) a limiting factor during siting?

SAFE, SECURE, RESILIENT SOCIETY:
Plans for revitalization also mention building of »disaster resilient community« which would
take local views into full account.
 How is the new (planned) land-use different from land-use before March 2011?
 How are risks due to extreme events and vulnerability of social groups/physical
infrastructure taken into account in spatial planning?
 What kind of methods are used to incorporate risk assessment into spatial planning?
 Which are the main sets/types of information about natural hazards/accidents that
are considered at the preparation of the plan (e.g., starting points – threats,
likelihood of occurrence, size of the area affected, potential consequences ...)?
 Which tools/procedures are used for the assignment of the purpose of the land in the
areas potencially affected by extreme events (agreements, building codes, GIS, ...)?
 Who participates at the assignment of the purpose of the land in those areas?
 Which are the limitations for the development in these and adjacent areas?
 Do the measures in the field of protection against natural hazards/accidents consider
the likelihood of the events or do they consider the volume/severity/extent of the
consequences of the events?
 Would you equally limit the use of the land at the areas with lower return period of
extreme events (e.g. 500 year return period) and the use of the land at the areas with
higher return period of extreme events (e.g. 50 year return period)? In your opinion,
which return period for the threat should be a criteria to limit urban development on
the related areas?
 Which limitations shall be used in the planning and implementation of the urban
development at the areas ... (mark answer with X) (case of flooding)?
a)
urban
development not
allowed

at 50 years return period
at 100 years return period
at 500 years return period
at 1000 years return period
at more than 1000 years
return period of high water?

b)
urban
development
allowed
with
limitations (e.g.,
constructionarchitectural)

c)
urban
development
allowed without
limitations

d)
other
(please
describe)
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Limit values of the consequences of the hazardous natural events: What levels
of the consequences are relevant for the decisions about limitations/changes of the
land use in the extreme events prone areas?
o Fatalities and injuries: which, how many,
o Material damage: how many (individual, overall - social)
o Environmental damage: which, how to express it (as costs, sanitation
needed, as a subsidy for lost values in monetary terms, or other)



Would you consider technical measures (such as dikes against flooding) as
adequate protection against natural hazards and accidents?



How would you combine principles of prevention (spatial optimization – zoning for
new establishments or use) and treatment (urban planning, architectural planning for
the purpose of evacuation, construction & technical measures) within the spatial
planning process for various purposes?
o prevention within spatial planning, treatment within the construction
conditions and licensing
o prevention and treatment at the level of spatial planning
o prevention and treatment within the construction conditions and licensing (no
previous definition in the spatial plan)
o other (please specify):_________________________________
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PRILOGA D
INTERVJUJI S STROKOVNJAKI S PODROČJA PROSTORSKEGA
NAČRTOVANJA IN NAČRTOVANJA ENERGETSKE INFRASTRUKTURE V
PREFEKTURI FUKUSHIMA NA JAPONSKEM

INTERVIEW WITH PROFESSOR SHIBASAKI
(25 June 2014, Aizu Junior College, Aizu-Wakamatsu, Fukushima prefecture, Japan)
th

CONSIDERATION OF EXTREME EVENTS IN PAST AND NOW
In Chapter 67 of your book the interpretation of historic settlement alocation and is
mentioned. You also talk about names of the towns and other features in space that can
help understanding the past extreme events.
 How was this taken into account in modern spatial planning (before March
2011)? Did spatial development consider accounts of major disasters in distant
past (the warnings on the stones)?
Japan is situated in an earthquake and tsunami-prone area and its inhabitants were aware
of that in the past. Extreme events were expected and organization of space took this into
account: coastal towns had several roads that led inland and enabled evacuation. There
were stones that marked the tsunami-inundated territories and discouraged building
settlements below that level. This knowledge was taken into account until 18th century
(Edo period) – the coastal parts of city of Edo (now Tokyo) had a lot of evacuation ways
that allowed quick evacuation to the inland to elevated areas of the town. Ishinomaki
town in Miyagi prefecture was also had a lot of evacuation roads.
In modern times, this knowledge was ignored in formal planning and in many cases
damages would have been less severe if old knowledge would be taken into account. In
their demand for quick economic development, many new fishing ports have been built
without a concept, ignoring tradition and experience. Safety of these ports and of urban
areas relied on technical protective measures – protective walls.


Were there any changes in consideration of historical events after the tsunami
in March 2011?How is the new (planned) land-use different from land-use
before March 2011?

There is a great gap between ideal and reality. Immediately after the accident, there were
many ideas about collective rellocations of settlements from the tsunami-affected areas.
Due to practical and economic reasons, fishing and marine food processing facilities
were reconstruted at the same locations as before the accident (preparation of
comprehensive plan took a lot of time, but the fishermen had to go on with their
business). As protective measures, »super tables« - very high protective levees are built.
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Is the protective infrastructure (for example levees, protective walls) rebuilt
after the accident different than before the accident? If so, in what way?

»Super tables« represent important part of reconstruction and protection after the earthquake
and tsunami in 2011. When this kind of structure near Iwaki was built, the debris left after
the tsunami were incorporated into the levee. Other towns are considering this 2-in-1 method
for protection and debris treatment as well.
Some civilian iniciatives (led by a famous Japanese architect Tadao Ando, professor
Emeritus of University of Tokyo) occurred that state that afforestation of the coastal areas
with pine trees is an important protective measure against tsunamies and demand planting
of pines along entire coast from Iwate to Fukushima. Based on experience of elderly people,
pine forest provide shelter (anecdote about an elderly man who found shelter during the 2011
tsunami in pine forest and survived; people who looked for shelter in other locations were
washed away).
Local governments want to build »super tables«, whereas citizens prefer pine forests as
protective measures. Both options should coexist and complement eachother.

SPATIAL PLANNING IN GENERAL
How does spatial planning in Japan take place?
Spatial planning is undertaken by local (municipal) governments. In general, they divide
their territory into two areas: area where urban development will take place and area where
development is controlled and comprises rice paddies, fields, forests and undeveloped land.
Plans for development of urban areas are then prepared by municipalities' urban planners.
Their first priority is protection of living and natural environment, they also take economic
and political aspect into account (for example price of land).
In the past, the development of railroad infrastructure was the driving force of spatial
development in Japan. First, the railway network was built, then settlements and busines
districts were formed which led to demand for touristic infrastructure (for example ski
resorts).
What methods are used in spatial planning?
INTEGRATION OF RISK ASSESSMENT INTO SPATIAL PLANNING
 Do the measures in the field of protection against natural hazards/accidents
consider the likelihood of the events or do they consider the
volume/severity/extent of the consequences of the events?
Japan has a law about building standards. It was revised after every major earthquake
(1977, 1995, in the 2000s ...). Even if buildings are ruined during an earthquake they
must provide safety to the people inside.
Earthquake prevention proliferation law demands that static value of buildings is more
than 0.6. In two years, all the hotels and hospitals will have to make their values public.
A lot of hotels will not reach the value of 0.6 which might have an important influence
on development of tourism.
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SPATIAL PLANNING AND ENERGY INFRASTRUCTURE
Chapters 90 – 91 of your book mention local renewable energy sources and distributed
electricity generation.
 What kind of methods are used for siting of the renewables?
In vicinity of Aizu-Wakamatsu, 3 to 4 wind turbines are planned. The energy company
that wants to build them first made measurements of wind speed and then made plans
that were given to the city's government. City formed a committee of 40 people that
assessed the plans and decided in favor of the development. In the next phase, the
development company must submit plans for EIA.


Renewable energy sources and public opinion – what do people living close to
potential sites feel about the implementation of projects? Are there any
experiences with NIMBY (not in my backyard) effect?

In Fukushima most people are in favor of renewable energy. Citizens of AizuWakamatsu are pro-wind turbines; research for geothermal powerplants is under way
and there seems to bi little opposition.
Degree of opposition may depend on the project's size (in Gunma prefecture, for
example, the national government made plans for a project called Yamba Damon Azuma
River that flows into Tone River. It is a multi purpose dam but its main role is supplying
water to Tokyo metropolitan area. It will be the ninth such dam for that purpose. It is
expected to affect landscape a lot and local public is still against it). Initially the project
was to complete in 2015 but has been postponed to 2020 due partly to civil oppositions.
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INTERVIEW WITH PREFECTURAL GOVERNMENT'S ENERGY PLANNING
SECTOR'S OFFICIALS
(1st July 2014, Prefectural Government, Fukushima city, Fukushima prefecture, Japan)
Interviewees:
Kiyotaka Yamada and Takumi Arai
The revitalization plans for Fukushima prefecture rely strongly on further
development and use of renewable energy sources that are diverse and distributed.
 Are there any studies about finding suitable locations for certain types of
renewable technologies? What kind of methods are used for siting of the
renewables?
After the events in 2011, nuclear energy is not an option in Fukushima prefecture. Even
before the accident renewable energy had been very important in Fukushima's energy
policy because of natural abundance. However, there is no pre-designed zoning for
renewable energy sources, siting is based on natural characteristics of specific locations.
Besides natural characteristics, prefectural Enviromental Impact Evaluation Codesare
taken into account (Environmental Impact Assessment).


Conflict of different land uses: Are the areas with a special regime (for
example areas designated for natural protection) a limiting factor during
siting?

These areas are taken into account during siting.


How does environmental impact assessment or strategic environmental
assessment affect siting (any experiences with limitation/finding new location
... because of the assessment)?

The assessment is undertaken after the location has already been set.


Is there enough space with suitable conditions to exploit renewable energy and
reach the targets of installed capacity/electricity production?

Targets will be difficult to reach– they were set on a theoretical level. At the moment,
22,4 % of primary energy comes from renewable sources, the goal is to reach 100 % by
2030. Action plan has set annual targets by 2015. In 2013, the target was reached.
Installed capacity of all the renewables increased in past year by 127 MW, especially
because of photovoltaics (125 MW) - feed-in-tarrifs will be reduced in future and
investors are in a hurry. 28 MW of new solar power plants was installed in the residential
sector (6500 households), the rest belongs to companies. So far, there has been no need
for network enforcement, but this will probably be required in a few years' time. On the
other hand, some technologies – such as offshore wind turbines - are still in their early
phase of development and these targets will be hard to reach by 2030 (growth will have
to be very intense in order to reach the goals).
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How is the energy mix optimized?

Percentage of different energy sources in energy mix is set by national government.
Fukushima is specific because nuclear power will not be a part of energy mix in future.
The basic concept behind Fukushima's energy mix is:
1. no nuclear energy,
2. replacement of nuclear energy with renewable energy sources as possible,
3. thermal power plants to complement the renewables (Clean Coal technology such
as IGCC (Integrated coal Gasification Combined Cycle) and Advanced USC(ultra
super critical) specifications)


Renewable energy sources and public opinion – what do people living close to
potential sites feel about the implementation of projects? Are there any
experiences with NIMBY (not in my backyard) effect?

There is a mixed response from the public. Most people are pro renewables, but there
are two technology types to which public is more susceptible – wind turbines and
geothermal power plants. Offshore wind power plants face opposition from fishermen
and that is one of the reasons this type of energy production is lagging behind the set
goals (and is still in the pilot phase). The ideas about geothermal power plants are
opposed mostly by owners of spas.


How is energy planning incorporated into general spatial planning?

Other prefectures have experience with combining building of energy infrastructure with
other infrastructure important for development – for example roads.


What measures are taken to make energy infrastructure more resilient to
extreme events?

National government established »green new deal fund« for disaster prevention. Key places
(buildings) such as hospitals, schools, etc. receive subsidies for batteries to enable stable
energy supply even in case of emergency. In Fukushima city, 1 MW of such capacities at 30
sites have been implemented by prefectural government under national subsidy, while
additional 5MW in 300 sites have been implemented by municipalities (cities, towns and
villages) under same subsidy.
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INTERVIEW WITH PROFESSOR YOSHIDA
(3rd July 2014, Fukushima University, Fukushima prefecture, Japan)
Professor Itsuki Yoshida graduated from transportation infrastructure planning at
Fukushima University in 1998. In March 2011 he was working in Tokyo metropolitan
university. After the accident he was invited back to Fukushima University. He returned
there in March 2012 and has been involved in revitalization activities ever since.

REVITALIZATION OF FUKUSHIMA PREFECTURE
In your article in special edition of Journal of Architecture and Building Science draft
reconstruction of Minamisoma is shown.
 In what way is spatial planning different from the one before March 2011?
The population of Minamisoma before the accident had been 70000. 55000 – 60000 people
evacuated mostly to Fukushima city and the remaining 10000 to Niigata or Gunma
prefecture. Revitalization activities began in July 2011. Great part of local government's
officials didn't return and there was shortage of staff. That is why MLIT helped – it provided
staff from Chiyoda Consultants Co. Ltd. and some of them are still in Fukushima working
on revitalization projects. These people (30 -40) are spatial planners and they made
revitalization plan using GIS tools.
Minamisoma town has a comittee with nine members – mostly professors (for example
professor Yamakawa, Mr. Motani of Policy Development Bank of Japan – national
government's financial institution). The plan designed by consultant company is assessed by
these experts.
Other towns in Miyagi, Iwate and rest of Fukushima prefecture have prepared their
revitalization plans in a similar way – with the help of consultant staff that was sent there by
national government. Some of these consultants had worked in these towns/areas before.


Is the protective infrastructure (for example levees, protective walls) rebuilt
after the accident different than before the accident? If so, in what way?

The coastal towns are divided into two areas:
 level 1 tsunami (return period 30-40 years) – 6-8 m above sea level and
 level 2 tsunami (probable maximum tsunami) – in some towns these level can be as
high as 50 m Ofunato city in Iwate prefecture). No residential development is
allowed in these areas.
In Minamisoma, around 20000 people lived in what is now designated as »level 2 tsunami
area«. These people will have to be moved higher to the inland, to the mountainside. This
causes two problems:
1. The urban areas will have to be increased (even though the population of
Minamisoma is decreasing and is now around 50000)
2. Land-use in tsunami-hit areas. National government paid subsidies to the
municipality so that municipality could buy the land in »level 2 tsunami area«.
Mega solar plants and vegetable plants powered by that solar energy are coupled as
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one project are planned here, but the problem is that land-use plan has not been
made yet.

SPATIAL PLANNING IN GENERAL
In spatial planning in Japan, areas are divided into two types: areas designated for
development and control areas where development is restricted.
 What methods are used to specify these areas – is the decision based on GIS
analysis of space, on expert opinion or are there other approaches used?
MLIT uses standardized simulation method. GIS is used for analysis of other spatial
characteristics as well. In Fukushima prefecture, radiation (air dose levels) must be taken
into account as well. There are contradictions between radiation-based and conventional
planning – it is difficult to combine both. There are few cases where both was taken into
account coherently; private properties' owners are receiving compensations from TEPCO.
Long-term perspectives are difficult to make because most of the land is private property.
Some land owers try to prolong the compensation period and would not agree to lend their
land for prospective use, which delays comprehensive spatial planning. In Minamisoma a
radiation expert was a member of comittee. Radiation was taken into account, but not ideally.
Beside 9-member expert comittee there is also a citizens' comittee. These comittees
comunicated with each other. Before the accident both comittees were jointed but after the
accident two groups were made – main reason was evacuation. By the end of fiscal year
2012both comittees ceised to exist.

CONSIDERATION OF EXTREME EVENTS IN SPATIAL PLANNING
 How are risks due to extreme events and vulnerability of social
groups/physical infrastructure taken into account in spatial planning? Which
are the main types of information about natural hazards/accidents that are
considered at the preparation of the plan (e.g., threats, likelihood of
occurrence, size of the area affected, potential consequences ...)?
Building is not allowed in the territory that was inundated by tsunami. Fukushima Daiichi
nuclear power plant is located 30 km away from Minamisoma. The town is divided into three
areas as show in the Figure 1:
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Figure 1: Scheme of Minamisoma town

In Odaka area (restricted area) return for a short time (up to two weeks) is allowed, although
radiation might not be very high. This is also a consequence of TEPCO's compensation
policy: If permanent return is limited, people receive compensation, in other case not. When
the air dose radiation will decrease and evacuees will be able to return, TEPCO will stop
giving them compensation. Among evacuees there is no unified opinion about returning back
– even inside families opinions are divided.
Some areas outside the 20-km zone from the NPP have high radiation levels and are
restricted as well, but return will probably be allowed soon.
It is expected that return to the »Specially designated evacuation recomended areas« will be
allowed in near future as well.


Which are the limitations for the development in these and adjacent areas?

The renovation is still at its beginning phase. Physical infrastructure is being
reconstructed but other social infrastructure has not been rebuilt yet (a vicious circle –
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investors do not want to build in these areas because there are no potential customers and
people do not want to move back because of lack of some of the important services).
Public transport is also a problem – there are not enough taxis and bus drivers.


Do the measures in the field of protection against natural hazards/accidents
consider the likelihood of the events or do they consider the
volume/severity/extent of the consequences of the events?

A concept that another nuclear accident could happen is not a part of public debate. Professor
Yoshida personally thinks that discussion about it is important, but this topic is still very
sensitive. It is very discouraging to raise such possibility to the discussion table since the
situation already is quite severe. As a result, everyone on the panel just turns their eyes off
from it and never discuss it.

SPATIAL PLANNING AND ENERGY INFRASTRUCTURE
 What kind of methods are used for siting of the renewables?
The land that was inundated and lies in »Level 2 tsunami areas« has restrictions in terms of
building new residential or other buildings, that is why renewable energy technologies will
be developed here. This land was bought with national government's subsidies and is
designated for megasolar power plants and plant factories. This will be implemented with
technical and financial help of Toshiba and other successful companies, for both purpose of
validating their proposed technology and coporate social responsibility.
https://www.youtube.com/watch?v=y5-B6wM69cA
http://minamisoma-solaragripark.com/english/
http://www.tobishima.co.jp/solution/plant/plant_minamisouma.html



Renewable energy sources and public opinion – what do people living close to
potential sites feel about the implementation of projects? Are there any
experiences with NIMBY (not in my backyard) effect?

People are not against renewable energy because they are receiving high compensations. In
Minamisoma town there are fewer conflicts because of the open discussion between experts
and citizens. In Miyagi and Iwate prefecture, local governments forbade development in the
inundated areas without open public debate. In the local elections in 2011, most of the
affected towns elected new mayors but in Minamisoma the former mayor was reelected due
to cooperation with public.


Conflict of different land uses: Are the areas with a special regime (for
example areas designated for natural protection) a limiting factor during
siting?
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Problems occurred during siting of interrim storage facility. The facility is planned to be
located near Okuma and Futaba towns. At the moment, all the activities are stopped due to
conflicts about land acquireing: National government would like to buy the land but the
owners want to lend it (because of control). Exact location is still under negotiation.
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PRILOGA E
PODPORNI VPRAŠALNIK ZA IZVEDBO INTERVJUJEV S STROKOVNJAKI S
PODROČJA PROSTORSKEGA NAČRTOVANJA V SLOVENIJI
1. del: NARAVNE NESREČE
1. sklop vprašanj
CILJ: Pregledati izkušnje na področju prostorskega načrtovanja v zvezi z naravnimi
nesrečami (poplave, potresi, požari)
Kako bi v nekaj točkah opisali pristop za določanje rabe prostora na območjih preteklih in
pričakovanih naravnih nesreč? Navedite predvsem, kateri elementi oziroma značilnosti
nesreč se upoštevajo – ogroženost, pogostost pojavljanja, velikost območja, morebitne
posledice.
Na kakšen način se upoštevajo te informacije?
Ali obstaja primer konkretnega prostorskega akta, kjer so tveganja zaradi različnih izrednih
dogodkov vplivala npr. na obseg stavbnih zemljišč, blažilne cone, odmike med
rabami/odmike od nevarnih obratov/odmike od poplavnih območij ipd.?
Katere glavne značilnosti naravnih nesreč bi se po vašem mnenju morale upoštevati pri
pripravi načrta oziroma določanju namenske rabe prostora?
a) pogostost pojavljanja
b) obseg škod – območje
c) intenziteta škod – materialna, okoljska škoda, žrtve
d) tveganje (pogostost pojavljanja konkretne škode)
e) drugo (prosimo, navedite):_____________________
Katere glavne značilnosti naravnih nesreč se upoštevajo pri pripravi prostorskega načrta
oziroma pri določanju namenske rabe prostora?
a) pogostost pojavljanja
b) obseg škod – območje
c) intenziteta škod – materialna, okoljska škoda, žrtve
d) tveganje (pogostost pojavljanja konketne škode)
e) drugo (prosimo, navedite):_____________________
Kateri pristopi se uporabljajo za določane namenske rabe prostora na teh območjih
(dogovarjanje, izkušnje, strokovne podlage, prostorski izvedbeni pogoji, intuicija, mnenja)?
Kdo sodeluje pri določanju namenske rabe prostora na teh območjih (poleg formalnih
udeležencev po ZPNačrt)?
a) civilna zaščita
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b)
c)
d)
e)

javnost – ogroženi
strokovne institucije, ki ocenjujejo nevarnost/ogroženost/tveganje
drugo (prosim navedite):_____________________
nihče izmed zgoraj navedenih

Na kakšen način se pri prostorskem načrtovanju upošteva pričakovane podnebne
spremembe in izredne vremenske dogodke, ki jih te spremembe prinašajo?
a) projekcije prihodnjih podnebnih sprememb
b) dolgoročne ocene posledic podnebnih sprememb
c) ocene verjetnosti pojavljanja izrednih vremenskih dogoskov
d) ocene intenzitete izrednih vremenskih dogodkov
e) ocene posledic izrednih vremenskih dogodkov
f) se ne upoštevajo
g) drugo (prosimo, navedite):_____________________
2. sklop vprašanj
Katere so omejitve in/ali ukrepi pri posegih v prostor na ogroženih ter sosednjih območjih
-

na ravni prostorskega načrtovanja?
a)
b)
c)
d)

-

omejena raba
prepoved rabe
specifična zavarovanja
drugo (prosimo, navedite):_____________________

na ravni izvedbe?
a)
b)
c)
d)
e)
f)

oddaljenost med objekti
orientacija objektov
ojačitve objektov
zaščitni objekti (protipoplavni nasipi, zaščitni zidovi ...)
izbor materialov
drugo (prosimo, navedite):_____________________
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3. sklop vprašanj
Prosimo, komentirajte primer s spodnje sheme, kjer se je kljub znanem poplavno ogroženem
območju še vedno vršila pozidava, kjer naj se ne bi?
a) ali bi moral prostorski načrt povsem izključiti pozidavo?
b) ali je pojavljanje poplav v povratni dobi 50-100 let »dovolj« redko, da je smotrno
dopuščati pozidavo?
c) ali je rešitev za dano situacijo ustrezna zavarovalna politika, tehnični ukrepi, ipd.?

Ali je revizija okoljevarstvenih dovoljenj (ki je napovedana po izrednih dogodkih v obratih,
ki so ta dovoljenja dobili in bili izvedeni (npr. Kemis, Ekosistemi ...)) ustrezen način za
reševanje problemov, vezanih na tveganja in umeščanje v prostor? Kako bi po vašem mnenju
preprečili takšne dogodke?
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4. sklop vprašanj
Katere omejitve v rabi pri načrtovanju in izvajanju pozidave na ogroženih območjih zaradi
poplav bi bile primerne?
(odgovor označite z X)
a)
prepoved
pozidave*

b)
dovoljevanje
pozidave
ob
upoštevanju
pogojev
(npr.
gradb.-arh.)

c)
dovoljevanje
gradnje
brez
omejitev

s 50 letno povratno dobo
s 100 letno povratno dobo
s 500 letno povratno dobo
s 1000 letno povratno dobo
z več kot 1000 letno povratno
dobo visokih voda?
* Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi
poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Uradni list RS, št. 89/08) določa prepoved pozidave
na območjih velikega in srednjega razreda poplavne nevarnosti

Kdo naj določi merila za režim pozidave? (možnih več odgovorov)
a) prostorski načrtovalci (občine)
b) upravni organi
c) Ministrstvo za okolje in prostor s splošno politiko
d) zavarovalnice (tržni pristop)
e) pristojni strokovnjaki (hidrologi, seizmologi)
f) drugo:______________________
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5. sklop vprašanj
CILJ: Ugotoviti, ali se lahko uporabljajo merila pogostosti pojavljanja izrednih dogodkov
za omejevanje rabe prostora
Ali se pri načrtovanju prostora in ukrepanju na področju varstva pred nesrečami bolj opirate
na verjetnosti pojavljanja dogodkov ali na težo njihovih posledic?
a) bolj na verjetnosti pojavljanja dogodkov
b) bolj na težo njihovih posledic
c) enako na verjetnosti pojavljanja dogodkov in na težo njihovih posledic
Ali je pogostost oziroma pričakovana verjetnost izrednih dogodkov ustrezna podlaga za
odločanje o dovoljevanju gradnje?
a) da
b) ne
c) ne vem
Katera pogostost oziroma pričakovana verjetnost izrednih dogodkov je po vašem mnenju
merodajna za prepoved prostorskega umeščanja dejavnosti?
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 50 letih
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 100 letih
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 500 letih
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 1000 letih
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 10 000 letih
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 100 000 letih
- če je pogostost izrednega dogodka enaka ali večja kot 1 krat v 1 000 000 letih
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6. sklop vprašanj
CILJ: Določitev ustrezne oblike podatkov o izrednih dogodkih in faze njihove uporabe pri
načrtovanju
Katera oblika podatkov o izrednih dogodkih je najbolj primerna (uporabna) za vključevanje
rezultatov ocene tveganja v načrtovanje namenske rabe prostora?

a) verjetnost (v) pojavljanja
izrednega dogodka z znanimi
posledicami

b) obseg posledic ob določenem
izrednem dogodku

c) velikost vplivnega območja
(radij, oddaljenost) za določene
posledice

e) ocena tveganja – ocena verjetnosti
pojavljanja
določenih
posledic
izrednega dogodka

f)
drugo
opišite/specificirajte)

v = 3,5 x 10-3

d) analiza ogroženosti – ocena
posledic oz. potencialne škode
zaradi izrednega dogodka

(prosimo
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V kateri postopkovni fazi prostorskega načrtovanja je najbolj smiselno uporabiti podatke o
tveganjih zaradi izrednih dogodkov (glej skico) ?
1. faza
Pobuda,
sklep o pripravi
prostorskega
načrta

Usmeritve,
programi,
strokovne
podlage

2. faza
Osnutek načrta

Dodatne
smernice

3. faza
Dopolnitve

Dopolnjen
osnutek načrta

4. faza
Variante,
usklajevanje,
sodelovanje
javnosti

Sprejem načrta

5. faza
PGD, PZI

Dovoljevanje,
izvajanje načrta

IZVAJANJE NAČRTA
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2. del: NAČRTOVANJE ELEKTROENERGETSKE INFRASTRUKTURE
7. sklop vprašanj
Ali imate izkušnje s tem, kako se upoštevajo izredni dogodki pri načrtovanju energetske
infrastrukture?
a) nimam izkušenj
b) se ne upoštevajo
c) na podlagi ocene ogroženosti za občino
d) na podlagi standardov za gradnjo za celotno Slovenijo
e) drugo (prosimo, navedite):________________________
Kako naj se upošteva izredne dogodke pri načrtovanju energetske infrastrukture?
a) s prostorsko-načrtovalskimi ukrepi (z umeščanjem na območja, kjer je tveganje
manjše)
b) s tehnološkimi ukrepi za preprečevanje škode
c) s kombinacijo prostorsko-načrtovalskih in tehnoloških ukrepov

Katere informacije v zvezi z izrednimi dogodki so po vašem mnenju pomembne na ravni
izdelave prostorskega načrta za energetsko infrastrukturo (možnih je več odgovorov)?
a) opis nevarnosti, ki ogrožajo načrtovano infrastrukturo, in možnih posledic
b) ranljivost okoljskih sestavin v okolici načrtovane infrastrukture, ker to lahko
vpliva na načrtovano infrastrukturo
c) ranljivost (oziroma odpornost) načrtovane infrastrukture
d) ocena tveganja za infrastrukturo zaradi izrednih dogodkov – upoštevanje
pogostnosti pojavljanja izrednih vremenskih dogodkov in njihovih posledic na
infrastrukturo
e) inženirski standardi za gradnjo infrastrukture brez dodatnih in specifičnih ocen
tveganja vezano na konkretno infrastrukturo (npr. žledne cone za gradnjo
daljnovodov)
f) drugo (prosimo, navedite):____________________________
Ali menite, da je prostorsko načrtovanje lahko primeren okvir in priložnost (obveznost?) za
postavljanje zahtev po tehnoloških izboljšavah v zvezi s tveganji zaradi izrednih vremenskih
dogodkov?
a) da
b) ne
c) ne vem
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PRILOGA F

MODEL USTREZNOSTI PROSTORA ZA VETRNE ELEKTRARNE
(opis modela)
1. Dejavniki, ki vplivajo na ustreznost prostora za vetrne elektrarne:
Parametri, ki jih je treba upoštevati pri analizi privlačnosti prostora za vetrne elektrarne, so:
 hitrost vetra,
 površinski pokrov kot dejavnik hrapavosti terena,
 oddaljenost od visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja (daljnovodov in
transformatorskih postaj),
 dostopnost – bližina cest,
 naklon terena,
 matična podlaga,
 poplavna območja.
Pri analizi ranljivosti prostora zaradi vetrnih elektrarn je treba upoštevati:






ranljivost neživega okolja,
ranljivost flore in favne,
ranljivost človekovega bivalnega okolja,
ranljivost potencialov za rabo in razvoj ter
ranljivost vizualnih kakovosti.

2. Vhodni podatki za model ustreznosti prostora za vetrne elektrarne:
Vhodni podatki, upoštevani pri analizi privlačnosti prostora za vetrne elektrarne:








vetrne razmere (povprečna letna hitrost vetra po modelih AIOLOS in Aladin –
DADA) (ARSO, 2014b),
površinski pokrov (Geoportal ARSO, 2014),
elektroenergetsko omrežje (Kartografski podatki geodetske službe, 2013),
cestno omrežje (Kartografski podatki geodetske službe, 2013),
digitalni model višin (Kartografski podatki geodetske službe, 2013),
geološki podatki (Geoportal ARSO, 2014),
hidrološka karta Slovenije (Kartografski podatki geodetske službe, 2013).
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Vhodni podatki, upoštevani pri analizi ranljivosti prostora zaradi vetrnih elektrarn :













poti velikih zveri (Geoportal ARSO, 2014),
življenjski prostor medveda (Geoportal ARSO, 2014),
podatki Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije o življenjskem
prostoru ptic,
ekološko pomembna območja (Geoportal ARSO, 2014),
varovana območja Natura 2000 po Ptičji in Habitatni direktiv(Geoportal ARSO,
2014),
zavarovana naravna območja (Geoportal ARSO, 2014),
človekovo bivalno okolje (naselja, turistična območja, kulturna dediščina,
varstvena območja vodnih virov) (Kartografski podatki geodetske službe, 2013),
vidne kakovosti (izjemne krajine, območja varstva kulturne dediščine, zavarovana
območja – še posebej vidno izpostavljena območja, vidna s pogosto obiskanih točk)
(Geoportal ARSO, 2014, Kartografski podatki geodetske službe, 2013),
geološki podatki (Geoportal ARSO, 2014),
pedološki podatki (Geoportal ARSO, 2014),
hidrološka karta Slovenije (Kartografski podatki geodetske službe, 2013).

3. Vrednotenje posameznih podatkov in združevanje vrednotenih podatkov
Ocenjevanje ustreznosti prostora je bilo izvedeno na 5-stopenjski lestvici. Pri analizi
privlačnosti prostora pomeni ocena 5 največji potencial (največjo privlačnost) za umestitev
vetrne elektrarne in 1 območja brez potenciala. Pri ocenjevanju ranljivosti predstavlja ocena
5 največjo ranljivost okolja zaradi vetrnih elektrarn, ocena 1 pa najmanjšo.
Merila, upoštevana pri analizi privlačnosti prostora za vetrne elektrarne, so: vetrne razmere
(najprivlačnejša so območja, na katerih je hitrost vetra 5 m/s ali več), površinski pokrov kot
dejavnik hrapavosti terena (najbolje so ocenjena območja pašnikov in travnikov), bližina
visokonapetostnega elektroenergetskega omrežja (daljnovodov in transformatorskih postaj)
(najbolje so ocenjena območja, ki so daljnovodom in transformatorskim postajam najbližje),
dostopnost – bližina cest (najbolje so ocenjena območja v bližini cest), naklon terena (najbolj
privlačna so območja z najmanjšimi strminami), matična podlaga (najbolj privlačna območja
za gradnjo vetrnih elektrarn so na območjih zelo trdnih in trdnih hribin), poplavna območja
(območja, kjer se pojavljajo poplave, so neprivlačna za gradnjo vetrnih elektrarn). Pri
modelu ranljivosti smo kot najbolj ranljiva območja opredelili območja poti velikih zveri,
življenjski prostor medveda, podatke Društva za opazovanje in proučevanje ptic Slovenije o
življenjskem prostoru ptic, ekološko pomembna območja, varovana območja Natura 2000
po Ptičji in Habitatni direktivi in zavarovana naravna območja, človekovo bivalno okolje
(naselja, turistična območja, kulturna dediščina, varstvena območja vodnih virov), vidne
kakovosti (izjemne krajine, območja varstva kulturne dediščine, zavarovana območja – še
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posebej vidno izpostavljena območja, vidna s pogosto obiskanih točk), hidrosfero in
pedosfero ter območja z večjimi potenciali za rabo in razvoj.
Združevanje posameznih parametrov modela ustreznosti prikazuje
Slika 19. Začetno združevanje ocenjenih podatkov je potekalo po pravilu maksimuma in z
matrikami. Privlačnost prostora za vetrne elektrarne in skupna ranljivost okolja zaradi
vetrnih elektrarn sta bili združeni z matriko.
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