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Energetski prehod Slovenije – javna razprava

Državni svet
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Razogljičenje

Energetska učinkovitost

Energetska varnost

Notranji trg energije

Raziskave, inovacije in

konkurenčnost

Razsežnosti energetske unije
Vodilni partner konzorcija:

NEPN

ključni 

akcijski 

dokument 

energetske 

in 

podnebne 

politike RS
(do leta 2030 

pogled 2040)



Uredba (EU) 2018/1999 o upravljanju energetske unije in 

podnebnih ukrepov
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2019/2020

• Do 31. 12. 2019 in nato do 
1. 1. 2029, potem pa vsakih 
deset let: sprejeti Celoviti 
nacionalni energetski in 
podnebni načrt (NEPN)

• Slovenija:
27. 2. 2020 

sprejem 1. NEPN

2023

• 15. 3. 2023: poročati EK o 
izvajanju NEPN (dvoletno 
Celovito nacionalno 
energetsko in podnebno 
poročilo - NEPP)

• 30. 6. 2023: 
predložiti EK 
osnutek 
posodobljenega 
NEPN

2024

• 30. 6. 2024: 
predložiti EK 
posodobljeni NEPN



Širši strateški okvir posodobitve NEPN
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Podnebna nevtralnost do leta 2050
(ZVO2, DPS)

» Fit for 55«

Scenariji NEPN 2024

Cilji 2030 (2040) – NEPN 2024

Scenariji NEPN 2024Scenariji NEPN 2024

NEPN 2020

Raba 

KE
-2%2021

-9%2021

CO2

-38%

-55%

45%

27%

OVE



Izzivi posodobitve NEPN
5

Zanesljivost in konkurenčnost

oskrbe z energijo

Energetska

in snovna

učinkovitost

Opuščanje

fosilnih

virov

Domači viri

OVE in 

nizkoogljični

viri

NEPN 2024

Krepitev 

zmogljivost,

povezovanje

sodelovanje, 

raziskave in 

inovacije.
do leta 2030 vsaj

3% BDP

vsaj 1% jav. sred.

Povečanje 

izvedljivosti

(ukrepov)

NEPN

Vir. https://kanbanize.com



Prihodnost zemeljskega plina in alternativ
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Alternativni viri in 

oskrbovalne poti ZP v EU

Defosilizacija oskrbe s plini
H2, biometan, SNP, e-plini

Zeleni tehnološki prehod v industriji
realni časovni in finančni okvir, prihodnji razvoj

Transformacija in dolgoročna vloga plinske infrastrukture !?

Vir: www.plinovodi.si

Povezovanje energetskih sektorjev
SDOH, Odvečna toplota, SPTE, hranilniki



Razvoj distribucijskega omrežja – ozko grlo elektrifikacije

Izhod iz premoga – alternative?

Obseg in vloga OVE – sprejemljivost, hranilniki, omrežje

Dolgoročna uporaba JE – tehnologije, izvedljivost

Defosilizacija oskrbe z električno energijo
7



Trajnostni razvojni potenciali in izzivi
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Trajnostna prenova stavb

Strategija ogrevanja in hlajenja

Trajnostna mobilnost in zeleni prehod v prometu

Trajnostno kmetijstvo in upravljanje gozdov,

prilagajanje na podnebne spremembe



Trajnostni razvojni potenciali in izzivi (2)
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Raziskave in inovacije, znanje, kadri, finančni 

viri

Blaženje in odprava energetske 

revščine



Informiranje o poteku projekta prenove NEPN
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Prenovljena spletna platforma NEPN

Portal Energetika - Nacionalni 
energetski in podnebni načrt 

(energetika-portal.si)

Portal Energetika → PRIJAVA NA E-
NOVICE

Spletni posvetovalni proces -
zaključen

Ciljnih tematski strokovni posveti 
(oktober/november)

https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/
https://www.energetika-portal.si/dokumenti/strateski-razvojni-dokumenti/nacionalni-energetski-in-podnebni-nacrt-2024/
https://www.energetika-portal.si/prijava-na-enovice/


Jamova 39

1000 Ljubljana, Slovenija

Tel: +386 1 5885 210

www.ijs.si

Hvala za pozornost.
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