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Splošna pripomba 
Energetski koncept Slovenije (EKS) bo izšel v obliki resolucije, 
ob tem, da obstajajo zakonske podlage za cilje, ki jih naslavlja  
EKS, na primer Energetski zakon ipd. 
Zato je ob vseh razpravah, ki pa so predvsem zahtevale 
konkretne odgovore in jih niso dobile, vprašljiv pomen EKS. 
Za doseganje podnebnih evropsko dogovorjenih ciljev ne 
potrebujemo EKS.  
 
 
 
Dodati odstavek:  
Energetski koncept Slovenije (EKS) je potrebno uskladiti z 
drugimi strategijami razvoja, kot so turistično gospodarstvo, 
kmetijstvo, varstvo narave, varstvo krajine, varstvo okolja, 
zdravje prebivalstva in razvoja Slovenije kot celote. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Problem vseh energetskih strategij in načrtov in tudi 
EKS je, da niso predhodno usklajevani z drugimi 
strategijami in tako prihaja do konfliktnih situacij, 
posebno pri umeščanju novih energetskih objektov v 
prostor. Pri tem energetika dosledno ignorira 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 alternativne možnosti za dosego istih ciljev.  
Izsiljevanje umeščanja energetskih objektov v prostor 
s pomočjo tako imenovanega javnega interesa zgolj iz 
energetskega vidika je nesprejemljivo, saj je javni 
interes enako pomemben tudi pri drugih strategijah in 
razvoju Slovenije, na primer v turističnem 
gospodarstvu, kmetijstvu in drugod.  
Prav pri tem igrajo ključno vlogo alternativne rešitve, 
ki bi jih vedno morali obdelati sočasno z energetskimi 
načrti. 
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Dodati odstavek: 
Pri konkretnih ukrepih za doseganje ciljev je vedno potrebno 
izdelati alternativne predloge in ukrepe, ki vodijo k istemu 
cilju. Pri tem je treba upoštevati celoten trajnostni razvoj 
Slovenije. 

Odsotnost alternativnih energetskih izvedb za 
doseganje istih ciljev je bistvo sporov z javnostjo in 
drugimi vejami gospodarstva. Vsiljevanje samo enih 
rešitev, ki so običajno voda na mlin energetskih 
podjetij, nasprotuje trajnostnemu razvoju Slovenije. 
 
Žal je zdajšnji trend slovenske energetike pozidava 
narave Slovenije z energetskimi objekti, kar je 
zgrešena strategija. EKS ni soočen z drugimi 
strategijami, ne upošteva naravnih potencialov 
Slovenije.  Slovenija je namreč prepoznana po Evropi 
in svetu po svoji še ohranjeni naravi. Turistične 
statistike nam pričajo o naravi kot velikem potencialu 
Slovenije za turistično gospodarstvo. Zato se morajo 
energetske rešitve, predvsem nove kapacitete 
podrediti edini naravni prednosti Slovenije, ki jo ima v 
Evropi.  
  
Slovenija ne potrebuje elektrarn na Muri in ne na 
srednji Savi. Izziv je, da najde druge oblike 
izpolnjevanja podnebnih odstotkov in te mora tudi 
prilagoditi tako, da si še naprej z energetiko ne 
uničuje narave (male in velike hidroelektrarne, 
vetrnice). OVE se morajo omejiti na urbane predele, 
kjer je tudi poraba energije in pa zmanjšati porabo 
bencina, diesel goriva in kurilnega olja, s čimer je 



mogoče doseči podnebne odstotke.  
 
Razogljičenje je treba izpeljati brez uničevanja 
narave, kar je možno in še precej ceneje. To velja 
tako za obdobje do 2020, za obdobje do 2030 kot za 
obdobje do 2050. OVE niso trajnostni vir, če uničujejo 
naravo. Med OVE in trajnostnim razvojem Slovenije ni 
enačaja. Subvencije za OVE in SPTE so škodljive, saj 
imamo druge poslovne modele (in primere dobre 
prakse z njimi), ki subvencij ne potrebujejo za enak 
cilj. Tehnologije so že razvite in dokler so subvencije 
in škodljive 15 letne pogodbe o obveznem odkupu, se 
njihove cene ne bodo spustile. 
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Številko 80% je treba zmanjšati na 40 %. Pretegovanje Slovenije v lastno škodo, pri čemer 
nimamo nobenega vpliva na podnebne spremembe, je 
potrebno izločiti iz koncepta. Sicer pa je za tako 80 % 
zmanjšanje nujna nova jedrska elektrarna.  
 
To je nujno, saj Evropske direktive omogočajo 
državam svojo izbiro virov, obenem pa tudi priznajo 
investiranje v OVE v drugih državah. Hkrati 
opozarjamo na upoštevanje gibanja Modro srce 
Evrope za zaščito še preostalih prostotekočih rek 
Balkana in Slovenije. 
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Spremeniti besedilo tako, da se izločijo finančne spodbude za 
OVE in SPTE. 

Ukiniti je treba subvencije, ki so že doslej naredile več 
stomilijonsko škodo slovenskemu finančnemu 
potencialu za skoraj nikakršen učinek v smeri 
zmanjšanja CO2. O tem sploh ne vodimo evidence. 
Namesto subvencij že deluje nekaj poslovnih 
modelov, ki subvencij ne potrebujejo. Na primer 
Energetika Vransko z daljinskim ogrevanjem na 
biomaso in sonce. 
 

(46) in (47) Pod poglavjem Vetrna energija naj se ukine obe besedili in VE uničujejo naravo in škodujejo zdravju prebivalcev, 



 navede, da ne podpiramo nadaljnjega postavljanja vetrnih 
elektrarn. 

kar je mednarodno dokazano. Prav tako ne 
zmanjšujejo CO2, saj na primer TEŠ 6 ne bo 
spreminjal režima zaradi njih. Poleg tega lahko 
namesto elektrike iz VE to prihranimo. Prva naloga pri 
postavljanju novih elektrarn je, da najdemo namesto 
novih postavitev raje zmanjšanje porabe za enak 
iznos. To velja tudi za druge elektrarne in toplotne 
vire.   

   
 


