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Zadeva: Čisti energetski scenarij: brez TEŠ 6 in NEK 2 

 

Spoštovani predsednik vlade, gospod Borut Pahor, 

na srečanju v letu 2009 (srečanje s predstavniki okoljskih nevladnih organizacij dne 
29.7.2009) smo vam predlagali, da se izdela alternativni oz. čisti energetski scenarij za 
Slovenijo. S predlogom ste se strinjali in ko je razprava o vročih energetskih temah (TEŠ6 in 
Nacionalni energetski program) dobila zagon, smo v februarju letos (pismo z dne 22.2.2010) 
na vas zopet naslovili poziv, da se izdela čisti energetski scenarij.  

V pozivu smo zapisali, da je potrebno izdelati nekaj možnih scenarijev, od katerih naj bo vsaj 
eden brez TEŠ 6, s poudarkom na učinkoviti rabi, obnovljivih virih, pametnih decentraliziranih 
omrežjih, decentraliziranih soproizvodnjah ter 1-2 večjih plinskih enotah ter brez NEK 2. 
Pozvali smo vas tudi, da naj se vsi izdelani scenariji enakovredno ovrednotijo in primerjajo, 
kot minimalno zahtevo pa naj vsi scenariji upoštevajo sprejete usmeritve podnebnih ciljev iz 
Deklaracije o aktivni vlogi Slovenije pri politiki do podnebnih sprememb, ki jo je Državni zbor 
sprejel lansko leto novembra. 

28. septembra 2010 smo na delavnici »Poročilo o določitvi obsega celovite presoje vpliva na 
okolje za Nacionalni energetski program« izvedeli, da je vlada naročila izdelavo scenarija 
brez projekta TEŠ 6. Potezo sicer pozdravljamo, vendar pa vztrajamo pri pozivu, da se izdela 
tudi t.i. čisti energetski scenarij, ki ne bo vključeval ne TEŠ 6, ne NEK 2. Zadnji naročeni 
scenarij bo namreč vseboval projekt NEK 2, kar ni v skladu z našim pozivom in zato ne bo 
predstavljal resne alternative za obravnavo. 

Vizija za Slovenijo, tako po koalicijski pogodbi, kot tudi po Deklaraciji DZ o aktivni vlogi 
Slovenije pri politiki do podnebnih sprememb, v energetiki je varčna in učinkovita raba 
energije ter nizkoogljična in trajnostna proizvodnja energije, ki bo temeljila na obnovljivih virih 
in pametnih energetskih omrežjih. Za resno obravnavo Nacionalnega energetskega 
programa potrebujemo čisti energetski scenarij, ki bo to končno vizijo tudi zajel.  



 

Še enkrat vas pozivamo, da vlada izdela čisti energetski scenarij, ki ne bo zajemal projektov 
TEŠ 6 in NEK 2, bo pa temeljil na varčni rabi energije, rabi obnovljivih virov energije, 
pametnih decentraliziranih omrežjih, decentraliziranih soproizvodnjah ter 1-2 večjih plinskih 
enotah. Svoj predlog bi vam želeli podrobneje predstaviti v okviru usklajevalnega srečanja, 
zato vas prosimo za termine, ko bi bilo takšno srečanje mogoče izvesti.  

Upamo, da bomo v javni obravnavi Nacionalnega energetskega programa lahko obravnavali 
tudi čisti energetski scenarij, ki Slovenijo lahko resnično popelje na pot do nizkoogljične 
družbe!  

 

S spoštovanjem, 

 

Lidija Živčič, Focus društvo za sonaraven razvoj 
lidija@focus.si, 01 515 40 80 

 

Gaja Brecelj, Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj 
gaja@umanotera.org, 01 439 71 00 

 

Dejan Savić, Greenpeace 
dejan.savic@greenpeace.org, 040 165 195 

 

Andrej Klemenc, Slovenski E-forum  
info@se-f.si, 01 436 41 44  

 

 

v vednost:  
- mag. Mitja Gaspari, Služba vlade za razvoj in evropske zadeve 
- mag. Darja Radić, Ministrstvo za gospodarstvo  
- prof. dr. Roko Žarnić, Ministrstvo za okolje in prostor 
- Jernej Stritih, Služba vlade za podnebne spremebe 
- mag. Janez Kopač, Ministrstvo za gospodarstvo 
- mag. Andreja Urbančič, Institut Jožef Stefan 
- mediji  

 


