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Uvod 

• Kaj je Energetski koncept Slovenije 

• Poslanstvo 

• Vizija 

• Osnovne strateške predpostavke 

• Energetski in finančni učinki 



Usklajenost sektorskih ciljev je ključna 
za doseganje skupnih ciljev 

Sektorske strategije 

SRS 

Energetski 
koncept 

Prostorski 
razvoj 

Gospodarska 
strategija 

Strategija razvoja Slovenije 

Deklaracija o zunanji politiki RS 

Okoljska politika, raba vod 



EK Slovenije je izbor ciljev, ki se jih je 
potrebno držati za uspešen razvoj 

• Energetski koncept Slovenije je osnovni 
razvojni dokument energetike  

• Z Energetskim konceptom se na podlagi 
projekcij gospodarskega, okoljskega in 
družbenega razvoja države ter sprejetih 
mednarodnih obvez določijo cilji zanesljive, 
trajnostne in konkurenčne oskrbe z energijo 
za obdobje prihodnjih 20 let in okvirno za 40 
let.  



Energetika v službi gospodarstva in 
državljanov 

Naloga energetike je zagotavljanje energije pod 
trajnostnimi pogoji: 
• Okoljske in podnebne sprejemljivosti – izpusti TGP -

80%  
• Zanesljivosti oskrbe – energetska varnost, manjša 

uvozna odvisnost 
• Konkurenčnosti – dostopnost energije 



Polja odločanja in odgovornosti 

Politika 

Poslanstvo, vizija, cilji, mehanizmi aktivne politike 

 

Poslovodenje 

Ekonomika poslovanja in tržna usmerjenost 

EK 

Slovenije 

Poslovni 
načrti 
družb 



Modernizacija obstoječega sistema s 
tehnologijami, ki ga bodo nadgrajevale 

• Konkurenčnost 

energetike temelji na 

ekonomiji obsega in 

participaciji 

• Velja za plinski, toplotni 

in elektro sistem 

• Implementacija 

preverjenih pametnih 

tehnologij 

• Učinkovita raba na vseh 

segmentih od 

proizvodnje do porabnika 



Prepoznavanje izzivov je ključ do pravih ciljev 

Viri Raba 

Domači viri Uvoženi viri 

Oskrba in končna poraba SLO 2013  

v TWh 



Do leta 2055 pričakujemo rast rabe 
električne energije 
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Vpliv URE in elektro-mobilnosti v 
prometu  
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S prehodom na alternativna goriva v 
prometu prihranimo več kot 1 mlrd € 
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Državni prihodki iz naslova elektrike pokrijejo izpad 
naftne trošarine in hkrati povečajo BDP 

 ELEKTRIKA 2013 2055 
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Zaključek 

• Gradimo na obstoječih temeljih in izkušnjah 

• Skozi ključne izzive prepoznavamo lasten 
interes  

• Vzpostavljamo povezavo 
energetika – gospodarstvo – družbena blaginja 



Hvala za pozornost! 


